
1 
 

 

 

 

‘Gescreven tOesterwijc’ 

 

De dorpssecretarie van Oisterwijk 

ca. 1200 - 1550. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mark Vermeer 

  



2 
 

 

 

Dit werkstuk van Mark Vermeer kunnen we publiceren met zijn toestemming. 

Een samenvatting hiervan publiceerde hij in De Kleine Meijerij, jrg 66 (2015, p. 155-166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Utrecht, Reseachmaster Medieval Studies 

Studentnummer 3624625 

Masterthesis, 2015 

 

Eerste begeleider: dr. A. J. van der Hoven van Genderen (Universiteit Utrecht) 

Tweede begeleider: dr. A. J. A. Bijsterveld (Tilburg University) 



3 
 

 

 

 

Inhoud 
 

 

Woord vooraf   5 

 

I Introductie   7 

 1. Grotere thema’s 7 

 2. Onderzoeksvragen en opzet 9 

 3. Afbakening van het onderzoek 10 

 4. Geschiedenis van Oisterwijk tot 1550 13 

 

II De paleografische analyse van de bronnen 20 

 1. Methodologie  20 

 2. De oorkonden 22 

  2.1.  De oorkonden tot 1301 23 

  2.2  De oorkonden van 1301 tot 1550 24 

   2.2.1. De jaren 1301-1350 25 

   2.2.2. De jaren 1351-1400 26 

   2.2.3. De jaren 1401-1450 27 

   2.2.4. De jaren 1451-1500 27 

   2.2.5. De jaren 1501-1550 28 

 3. De schepenprotocollen 29 

 4. De schoutsrekeningen 38 

 5. Andere in Oisterwijk vervaardigde bronnen 40 

 6. Bestuurlijke bronnen buiten Oisterwijk 42 

 7. Conclusie  44 

 

III De diplomatische analyse van de bronnen                                                                                                          45

 1. De oorkonden 45 

  1.1. De oorkonden tot 1301 45 

  1.2. De oorkonden tussen 1301 en 1310 46 

  1.3. De oorkonden tussen 1314 en 1361 47 

  1.4. De oorkonden tussen 1362 en 1550 48 

 2. De schepenprotocollen 49 

 3. Conclusie  52 

 

IV De identificatie van de scribenten 53 

 1. Schrijfhanden vanaf 1407 54 

 2. Notariële schrijfhanden 56 

 3. Persoonlijke achtergrond en carrière 59 

  3.1. Afkomst en sociale klasse 59 

  3.2. Opleidingsniveau 60 

  3.3. Carrière en nevenfuncties 61 

 4. Conclusie  61 

 

V De historische analyse van de secretarie 63 

 1. Het schrijfambt 63 

 2. Uitwendige kenmerken van de oorkonden 68 

 3. Beheer en bewaring van de administratie 71 

 4. Een groeiende geletterde mentaliteit 73 



4 
 

 

 5. Conclusie  79 

 

VI Synthese   81 

 1. Het chronologisch overzicht van de secretarie 81 

  1.1. De jaren 1230-1361. 81 

  1.2. De jaren 1362-1418. 82 

  1.3. De jaren 1418-1450             83 

  1.4. De jaren 1451-1500. 83 

  1.5. De jaren 1501-1550. 84 

 2. Reflectie op de grotere vraagstukken 85 

 

Bibliografie    89 

 1. Lijst van archivalia 89 

 2. Literatuur en bronnenpublicaties 90 

 

Bijlage 1. Lijst van dictaatformules en -sleutels. 96 

Bijlage 2. Lijst met charters van de schepenbank van Oisterwijk, originelen en als afschrift 100 

Bijlage 3. Voorbeelden van een minuutakte en grosse. 253 

Bijlage 4: Lijst van Oisterwijkse scribenten 254 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

Woord vooraf 
 

 

 

De hier voorliggende studie is het resultaat van twee jaar onderzoek, gevolgd door nog een jaar van bewerken. De 

oorspronkelijk Engelstalige thesis werd in de zomer van 2015 afgerond als eindonderdeel van de onderzoeksmaster 

Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht. Met assistentie van de toenmalige coördinator, prof. dr. Marco Mostert, 

kreeg het onderzoek bekendheid middels een lezing tijdens het International Medieval Congress in Leeds en middels 

een bijdrage aan de bundel Peasants, Clergy and Noblemen: Oral and Written Communication in the Medieval Countryside in de 

serie Utrecht Series for Medieval Literacy (USML). Binnen nationale en regionale kringen won het onderzoek in 2016 de 

Jan Brouwer Scriptieprijs voor Geschiedenis, uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 

Wetenschappen te Haarlem, en werd het genomineerd voor de Brabantse Historische Scriptieprijs. Al spoedig bleek 

er echter ook in de nabije omgeving interesse te zijn. In november van hetzelfde jaar werd daarom in samenwerking 

met Het Kwartier van Oisterwijk besloten tot het voorbereiden van een Nederlandstalige handelseditie, om ook dit 

publiek van dienst te kunnen zijn.  

Deze voorbereiding omvatte meer dan slechts een vertaling van het geschrevene. De database met onderzochte 

oorkonden werd ingevoerd in een Windows Access-bestand en op een CD-ROM geplaatst, terwijl de oorkonden zelf 

voorzien werden van regesten. Voorbeelden van de schrijfhanden zijn eveneens toegevoegd. Inmiddels was ik 

begonnen met het schrijven van mijn proefschrift, waarin het hier onderzochte thema breder wordt uitgezocht voor 

de gehele Meierij. Uit dit onderzoek bleek dat enkele zaken toch anders lagen dan zij oorspronkelijk zijn voorgesteld, 

zodat deze herzien dienden te worden. Verder kwamen uit verschillende archieven nog nieuwe oorkonden 

tevoorschijn, die nog zijn opgenomen in de database. Met deze vondsten kwamen tevens nog enkele nieuwe inzichten. 

Verschillende personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze studie. Dr. Bram van den Hoven van 

Genderen en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld hebben respectievelijk als eerste en tweede begeleider de oorspronkelijke 

tekst gedurende het schrijfproces meermaals doorgelezen en voorzien van waardevolle feedback. Met de hulp van een 

historicus van ‘buiten’ en een van ‘binnen’ was het mogelijk gebleken om zowel de grotere onderzoeksthema’s als de 

historische eigenaardigheden van Brabant de nodige aandacht te geven. Ik hoop aan de eerstgenoemde te hebben 

kunnen tonen wat voor historische schatten er op het Brabantse platteland te vinden zijn. Aan mijn alma mater heb ik 

verder nog de steun mogen genieten van prof. dr. Marco Mostert en dr. Anna Adamska. Behalve feedback en 

literatuursuggesties  gaven zij mij de mogelijkheid om een internationaler publiek te bereiken door publicatie van enkele 

onderzoeksresultaten in de USML. Bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis vond ik hulp in de 

persoon van prof. dr. Jan Burgers, die zo vriendelijk was om in te stemmen met een speciale een-op-een tutorial waarin 

we waardevolle tijd aan zijn paleografische methode konden besteden. Dr. Geertrui van Synghel voorzag mij 

meermaals van advies vanuit haar eigen Bossche casus. Wim de Bakker, die ik oorspronkelijk leerde kennen als collega-

vrijwilliger op het Tilburgse archief, bleek een onmisbare collega en vriend tijdens dit project. Met een onmetelijke 

kennis van de Oisterwijkse geschiedenis en zijn eigen, zeer gedetailleerde onderzoek heeft hij het doorspitten van de 

archivalia aanzienlijk vergemakkelijkt. Daar onze onderzoeken inhoudelijk constant met elkaar vervlochten bleken te 

zijn, hebben we samen lange dagen in de archieven doorgebracht, zoekend naar oorkonden. Daarnaast heeft hij de 

teksten met een niet aflatende bereidwilligheid gelezen, herlezen en besproken, zowel tijdens het schrijven van de 

oorspronkelijke thesis als tijdens het voorbereiden van deze handelseditie. De voorliggende studie is dus voor een 

belangrijk deel te danken aan zijn inzet.  

Aangezien deze studie vrijwel volledig steunt op archivalia, is een aanzienlijk deel van het onderzoek besteed aan 

het bezoeken van verscheidene archieven. Hiervoor bedank ik de archivarissen en medewerkers van de verschillende 

instellingen voor hun vele afdalingen naar de depots en het aanvoeren van de talloze archiefdozen. In het speciaal dient 

het archief van de abdij van Tongerlo genoemd te worden, waar wij gastvrij werden ontvangen en zelfs de maaltijd aan 

de gastentafel mochten gebruiken. Mijn bijzondere dank gaat uit naar het Regionaal Archief te Tilburg, dat in die tijd 

als een tweede thuis heeft gediend en waar ik het privilege mocht genieten om verschillende originele archivalia te 

bestuderen die officieel niet voor het publiek toegankelijk waren. Bovendien boden zij mij de mogelijkheid om op de 

jaarlijkse publieksdag aan medewerkers en geïnteresseerden verslag te doen van mijn onderzoek, waarover nog 

gerapporteerd werd (helaas met verschillende grove fouten) in het Brabants Dagblad. 

Binnen de privésfeer heeft mijn vriend Maykel Stoffels een zeer belangrijke rol gespeeld. Niet alleen heeft ook hij 

me meermaals vergezeld tijdens archiefbezoeken, maar vooral heeft hij me dag na dag vol vertrouwen ondersteund en 
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is hij een stabiele factor gebleken in tijden dat het onderzoek te overweldigend dreigde te worden. Een laatste 

dankbetuiging is gericht aan enkele mensen die ik nooit heb gekend. De aanzet tot deze studie is een genealogisch 

onderzoek naar mijn voorouders, die sinds de dertiende eeuw binnen het ressort van de Oisterwijkse schepenbank 

hebben gewoond.1 Via hen ben ik in contact gekomen met de rijke archieven, en verschillende archivalia die zijn 

gebruikt in dit onderzoek hebben betrekking op hun daden in het verleden. Deze persoonlijke connectie was voor mij 

een constante bron van motivatie, en het is mooi om te weten dat de scribenten die ik in deze studie heb besproken 

hen in levende lijve hebben gekend. Een historicus dient te trachten zich zo objectief mogelijk op te stellen in zijn 

werk, maar dat betekent geenszins dat hij niet emotioneel verbonden mag zijn met het onderwerp. 

 

  

 
 

1  M. Vermeer, 'Het goed Te Leempoel en de familie Van den Leempoel: bijdragen over de veertiende en vijftiende eeuw', De 
Kleine Meijerij 65 (2014) 86-106. Idem, 'De Udenhoutse familie Vermeer rond 1600; herziening van een genealogische misvatting', 
De Kleine Meijerij 64 (2013) 157-171. 
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Hoofdstuk I: Introductie 
 

 

 

Voor de Oisterwijkse schepenbank verscheen op 24 november 1528 de meester van de Tafel van de Heilige Geest, 

Claes Jacob Hoefs, die een cartularium bij zich had dat bekend staat als het Franchijns boeck. Met een oorkonde uit 1456, 

welke opgetekend stond in dit boek, riep hij een schuldenaar ter verantwoording voor de wanbetaling van twee cijnzen 

die de Tafel al enige jaren niet meer had ontvangen. In zulke kwesties kon beslag worden gelegd op het onderpand van 

deze cijnzen, in deze casus een huis en stuk land in Oisterwijk, en worden opgewonnen door de Tafel. Hoefs wendde 

zich tot de schepenen met het verzoek deze procedure in gang te zetten, en verkreeg het onderpand. In een hierop 

volgende verkoop werden deze goederen direct weer verkocht.2 Rond dezelfde tijd werd het Franchijns boeck gekopieerd 

op verzoek van de Tafel. Waarschijnlijk was de inhoud van het oorspronkelijke cartularium verouderd en had de 

instelling behoefte aan een nieuw overzicht van de inkomsten. De twee hiervoor genoemde cijnzen, die sinds de 

opwinning waren vervallen, werden niet mee overgeschreven in het nieuwe boek. 

Deze twee ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen werden mogelijk gemaakt door het optreden van een 

belangrijk figuur: de Oisterwijkse secretaris. De persoon die in die tijd het schrijfambt uitoefende, was in de voorgaande 

dertig jaar de belangrijkste scribent geweest in de vrijheid, en was tevens betrokken geweest bij de administratie van 

alle grote instellingen. Ongeveer tien jaar eerder had hij de statuten voor twee religieuze broederschappen 

gecodificeerd, en sinds het jaar 1500 zorgde hij voor de registratie van iedere rechtshandeling die voor de schepenen 

werd verleden, zowel in de schepenprotocollen als in de oorkonden die nadien aan de partijen werden overhandigd. 

Ondanks dat al deze informatie duidt op het bestaan van een productieve en bloeiende carrière, heeft Laarhoven 

in 1995 geschreven dat Oisterwijk geen secretaris kende tot aan het einde van de zestiende eeuw.3 Hoewel hij beweert 

diepgaand onderzoek te hebben uitgevoerd in de schepenprotocollen geeft hij geen argumenten voor deze stelling. 

Eveneens geeft hij geen uitleg waarom we dan toch zulke aanzienlijke aantallen oorkonden van Oisterwijkse schepenen 

vinden in de veertiende en vijftiende eeuw, en waarom er in de vroege vijftiende eeuw zelfs al gesproken wordt van 

een schrijfambt, wat het bestaan van een actief schrijfcentrum in de vrijheid zeer aannemelijk maakt. 

 

1. Grotere thema’s 

 

In dit boek komen enkele grotere thema’s naar voren. Pragmatische verschriftelijking is het belangrijkste thema, 

aangezien het onderzoek primair gericht is op de ontwikkeling van de secretarie in Oisterwijk. Binnen dit vakgebied 

zijn inmiddels boekenkasten volgeschreven. Vrij recent zijn twee delen over stedelijke geletterdheid in de 

Middeleeuwen uitgegeven, waarin het gebruik van het geschreven woord in stedelijke samenlevingen in geheel 

middeleeuws Europa van meerdere kanten werd belicht.4 Desondanks is er een kenmerkende zwakte in studies binnen 

dit vakgebied: de nadruk ligt vrijwel volledig op geurbaniseerde gebieden en grote(re) stedelijke gemeenschappen. 

Kleine(re) gemeenschappen en het platteland worden stelselmatig overgeslagen, en wanneer zij benoemd worden, is 

het summier of generaliserend. Slechts enkele historici hebben van deze periferieën hun werk gemaakt. Het is dan ook 

mijn intentie om met dit onderzoek bij te dragen aan het vullen van deze lacune door een nieuwe casus te presenteren. 

Oisterwijk is een uitzonderlijk geval, met een goed bewaarde middeleeuwse nalatenschap die haar wortels heeft in de 

late dertiende eeuw en gevolgd wordt tot aan de Vroegmoderne Tijd. Deze periode zal daarom als chronologische 

afbakening dienen. Het onderzoek zal mogelijk niet alleen licht werpen op een zeer interessante casus, maar ook als 

model kunnen dienen voor onderzoek naar andere plaatsen van dezelfde omvang en hetzelfde historische gewicht, 

zowel binnen Brabant als daarbuiten. 

De andere twee thema’s in dit boek zullen minder prominent aan bod komen, daar de praktische belemmeringen 

van dit onderzoek het mij niet mogelijk maakten dieper te graven dan dit hier voorliggende uiteindelijke resultaat. 

 
 

2  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 232, fol. 46v. 
3  A. G. Laarhoven, Het ontstaan van de “Eninghe van Oisterwijk”. Bijdrage tot de geschiedenis van de Provincie Noord-Brabant (Helmond 

1995) 108-109. 
4  M. Mostert en A. Adamska ed., Uses of the written word in medieval towns en Writing and the administration of medieval towns. USML 27 

en 28 (Turnhout 2014). 
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Desalniettemin zijn beide thema’s wel opgenomen in de inleiding en conclusie van het boek, aangezien het wel mogelijk 

bleek hierover enkele uitspraken te doen. Het tweede onderzoeksterrein is dat van de spatial analysis, de ruimtelijke 

analyse. Daar Oisterwijk de belangrijkste plaats en het administratief centrum in het gebied was, rijst de vraag wat zijn 

rol is geweest bij het introduceren van geletterdheid en het verspreiden van geschreven teksten. Drie jaar geleden was 

de Meierij het onderwerp van een studie door Craane, waarin zij onder meer de verhouding tussen ’s-Hertogenbosch 

(als enige echte stad in de Meierij) en het platteland bestudeerde.5 Uit haar onderzoek bleek dat de stad niet de volledige 

macht bezat over de rest van de Meierij, maar dat er een onderlinge afhankelijkheid bestond. ’s-Hertogenbosch kon 

voor haar positie niet zonder het platteland, en vice versa. Aldus schetste Craane een beeld van de Meierij volgens de 

principes van Christaller, waarin grote, middelgrote en kleine nederzettingen een economisch netwerk vormden 

waarbinnen elke groep hun eigen functie had voor de omgeving.6 

Binnen dit onderzoek ben ik van mening dat dit netwerk niet alleen belangrijk is voor de economische bedrijvigheid, 

maar ook voor de uitwisseling van verschriftelijking en geschreven teksten. Bartoszewicz heeft recentelijk overtuigend 

betoogd dat in de kleinere nederzettingen in laatmiddeleeuws Polen de basis voor schriftgebruik werd gelegd door 

kramers, die op hun reizen gebruiken uit de grotere steden meenamen en in de kleinere plaatsen introduceerden.7 Een 

dergelijk fenomeen vinden we ook in de Meierij. ’s-Hertogenbosch werd regelmatig bezocht door de inwoners van de 

Meierij om contracten te verlijden en te laten registeren. Deze schriftelijke weergaven, de oorkonden, werden 

vervolgens mee terug naar hun thuisplaats vervoerd, alwaar ze in circulatie bleven als retroacta, documenten die 

betrekking hebben op eerdere transporten van een bepaald goed. Tegelijkertijd was ’s-Hertogenbosch verantwoordelijk 

voor een actieve top-down verspreiding van geschreven teksten: verscheidene plaatsen, waaronder ook Oisterwijk, 

ontvingen het recht in geschreven vorm vanuit de stad.8 

Het derde en laatste onderzoeksthema behelst economische verandering als gevolg van een hoge graad van 

geletterdheid in de Lage Landen. In 2009 publiceerde Luiten van Zanden een studie over de ‘lange aanloop tot de 

Industriële Revolutie’.9 In dit werk koppelt hij de economische groei in de Vroegmoderne Tijd in Europa aan de hoge 

mate van geletterdheid, waarvan men de oorsprong in de Middeleeuwen vindt. Wanneer meer arbeiders konden lezen 

en schrijven, leidt de verspreiding van wat Van Zanden prescriptive knowledge noemt (denk aan handboeken) tot 

technologische vernieuwing en de groei van een beroepsgroep van gespecialiseerde ambachtslieden.10 Wanneer hij deze 

ontwikkeling binnen Europa bespreekt, krijgen de Lage Landen speciale aandacht. Het niveau van geletterdheid en 

opleiding was hier zeer hoog, zonder significante verschillen tussen stad en platteland. Dit is een zeer interessante en 

ook belangrijke bewering, die nader onderzoek behoeft. Hoewel in deze studie niet de nadruk ligt op het niveau van 

geletterdheid bij de bevolking van Oisterwijk, is hier wel een globale schatting van gemaakt om hier enig zicht op te 

krijgen. 

Onderzoek naar de vrijheid Oisterwijk is tot heden toe gelimiteerd geweest tot voornamelijk heemkundige studies. 

Wel heeft geletterdheid een twintig jaar terug wat aandacht gekregen, maar altijd toevalligerwijs in het kader van 

algemener onderzoek. De eerste studie kwam van Bijsterveld, die in 1993 in zijn proefschrift over de pastoors in 

Noord-Brabant schrijftaken als nevenactiviteit van enkelen van hen vermeldde.11 In 1998 volgde Van den Bichelaer, 

die promoveerde op het notariaat in de laatmiddeleeuwse Meierij. Hij vond verschillende geestelijken die zich ook 

(meestal als notaris) met schrijfwerk bezighielden; een bezigheid die zeer goed te rijmen viel met hun geestelijke taken.12 

Beide studies maakten ook melding van de Oisterwijkse secretarie, namelijk in de figuur van Gielis van Dusel, een 

priester en pastoor die daarnaast als notaris en klerk van Oisterwijk wat bijverdiende. 

 
 

5  M. L. Craane, ‘Spatial patterns: The late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an 
interregional, regional and local spatial perspective’ (onuitgegeven doctoraalthesis Tilburg 2013). 

6  Craane, ‘Spatial patterns’, 113. W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomischgeographische Untersuchung über die 
Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, (Darmstadt 1968). 

7  A. Bartoszewicz, 'Urban Literacy in Small Polish Towns and the Process of ‘Modernisation’ in the Later Middle Ages', in: M. 
Mostert en A. Adamska ed., Writing and the administration of medieval towns. USML 28 (Turnhout 2014) 149-182; 151-153. 

8   G. A. M. van Synghel, Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis: de stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 
(Hilversum 2007), 177. 

9  J. L. van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution. The European economy in a global perspective, 1000-1800 (Leiden 2009). 
10  Van Zanden, The Long Road, 196. 
11  A. J. A. Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld: de pastoors in Noord-Brabant, 1400-1570 (Amsterdam 1993) biografie nr. 626*. 
12  A. H. P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen, (1306-1531): een 

prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek (Amsterdam 1998) biografie nr. 95. 
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Tijdens de feestelijkheden in Oisterwijk in de jaren 2012 en 2013, waarmee de achthonderdste verjaardag van de 

oudste vermelding van de vrijheid (de overeenkomst tussen de hertog en de heer van Breda) werd gevierd, is een 

volledige geschiedenis van de plaats gepubliceerd. Een van de hoofdstukken behandelde de schepenbank en haar 

functie als productiecentrum voor akten betreffende voluntaire jurisdictie.13 De aard van het boek was echter te globaal 

om hier meer dan een algemene schets van de instelling te geven. Desalniettemin bleek een van de appendices, een 

voorlopige lijst met namen van schepenklerken, een goed startpunt te zijn om het onderzoek op te bouwen. 

 

2. Onderzoeksvragen en opzet 

 

De hoofdvraag in deze studie is wanneer de dorpssecretarie van Oisterwijk ontstond, en hoe deze zich ontwikkelde 

tot halverwege de zestiende eeuw. Om hier een antwoord op te kunnen geven zal ik aandacht besteden aan 

verschillende kenmerken van de secretarie, zoals de productie van documenten, het aantal scribenten en hun 

achtergrond, de onderlinge verhoudingen en hiërarchie tussen de verschillende scribenten en hun schrijfactiviteit in 

andere geledingen van de vrijheid. Hoewel het eigenlijk buiten het geografische terrein van deze studie valt, zal ik ook 

kort een impressie geven van de schrijftaken in enkele dorpen rondom Oisterwijk. De secundaire vragen haken in op 

de aard van de ontwikkeling van de secretarie. Is het mogelijk een proces van professionalisatie en institutionalisering 

te identificeren, en door welke interne of externe factoren werd dit proces in gang gezet? Zijn er veranderingen in de 

organisatorische opbouw te vinden? 

Dit eerste hoofdstuk dient meerdere doelen. In de eerste paragraaf is een overzicht van de grote thema’s en 

onderzoeksgebieden geboden die in deze studie aan bod komen. Bovendien is er aandacht besteed aan de historiografie 

over Oisterwijk en plattelandsgeletterdheid. In de volgende paragraaf volgt een afbakening van het onderzoeksobject, 

evenals de definities van verschillende termen die in deze studie veelvuldig aan bod zullen komen. Tenslotte volgt een 

historisch overzicht van Oisterwijk van de periode die in deze studie bestudeerd wordt: de dertiende tot en met de 

eerste helft van de zestiende eeuw. 

Hoofdstuk twee tot en met vier vormen een eenheid, bedoeld om stap voor stap het onderzoek van het 

bronnencorpus uit te werken. In hoofdstuk twee wordt door de paleografische analyse een lijst van schrijfhanden 

samengesteld, met informatie over de periode en het onderdeel van de administratie waar deze actief zijn. Op deze 

manier krijgen we een beeld van de numerieke bezetting van de secretarie en van een eventuele hiërarchie en 

specialisatie. Hierna volgt in het derde hoofdstuk de diplomatische analyse van het corpus. De resultaten van dit 

onderzoek geven informatie over de afkomst van verschillende dictaat-formules, en dus over de plaatsen of instellingen 

die Oisterwijk mogelijk hebben beïnvloed. Bovendien kunnen specifieke dictaatgebruiken door bepaalde schrijfhanden 

de identificatie vergemakkelijken. Op basis van deze twee analyses zal in het vierde hoofdstuk getracht worden de 

schrijfhanden te verbinden met historische personen. Hierdoor wordt het mogelijk algemene uitspraken te doen over 

de afkomst, opleiding en carrière van de Oisterwijkse scribenten. 

Het vijfde hoofdstuk is gereserveerd voor enkele historische aspecten en algemenere ontwikkelingen van de 

secretarie, zoals het schrijfambt, de uiterlijke kenmerken van de oorkonden, gebruiken omtrent het bewaren en 

toegankelijk maken van de archieven, en tenslotte de ontwikkeling van een geletterde mentaliteit in Oisterwijk. 

Het zesde hoofdstuk uiteindelijk bestaat uit twee delen, die elk kunnen worden beschouwd als een conclusie. Het 

eerste deel structureert de informatie uit de vorige vier hoofdstukken in chronologische volgorde, en biedt daarmee 

een echte geschiedenis van de Oisterwijkse secretarie. Het tweede deel is bedoeld om een antwoord te geven op de 

grotere vragen die in deze paragraaf zijn gesteld. 

 

 

 

3. Afbakening van het onderzoek 

 

Voor aanvang van het onderzoek was het noodzakelijk een besluit te nemen rondom enkele definities en concepten. 

De allereerste definitie betreft die van een stad, en daarmee onlosmakelijk die van het platteland. Het is namelijk niet 

 
 

13  J. Franken, A. van den Oord en W. de Bakker, Oisterwijk, een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Oisterwijkse Historische Reeks 5 
(Oisterwijk 2013) bijlage 11. 
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gemakkelijk om Oisterwijk op de schaal van stedelijk tot niet-stedelijk te plaatsen. Huybers beschreef het al in 1923 op 

passende wijze met de metafoor ‘te groot [...] voor servet en te klein voor tafellaken’.14 Recentelijker, in de Geschiedenis 

van Brabant, werd geschreven dat in het Brabant van de veertiende eeuw verschillende gemeenschappen bestonden die 

geen stad mochten worden genoemd op basis van hun inwonersaantal en economisch gewicht, maar desondanks een 

hogere status bezaten dan een gewoon dorp en ook verscheidene privileges hadden ontvangen. Zij worden vrijheden 

genoemd, en Oisterwijk was er een van.15 Craane vermeed deze lastige terminologie en beschreef ’s-Hertogenbosch 

als een town en de andere plaatsen als settlements. Het Engels, waarin zowel haar proefschrift als de oorspronkelijke versie 

van deze studie verschenen, kent echter een net wat uitgebreidere terminologie betreffende de benaming van 

nederzettingen, waardoor dergelijke twijfelgevallen konden worden vermeden.16 

Van Uytven heeft meerdere malen geschreven over de definitie van een stad in laatmiddeleeuws Brabant. In 1982 

stelde hij vijf kenmerken voor waaraan men een stad kon herkennen: het bestaan van centrale functies die ook voor 

de omgeving van nut waren, een diverse sociaaleconomische structuur (een veelzijdigheid aan ambachten en beroepen), 

een relatieve bevolkingsdichtheid met dichtere bebouwing, een afwijkend aangezicht ten opzichte van het platteland 

en tenslotte het bestaan van een stedelijke mentaliteit.17 Hoewel deze kenmerken erg subjectief zijn, en door hem ook 

niet nader worden gespecificeerd, zouden we ze in Oisterwijk alle vijf kunnen terugvinden. Voor de lastigste, de 

mentaliteit, zijn gelukkig wel enkele aanwijzingen. Oisterwijk behoorde tot de plaatsen, door Prims de ‘bijzonderste 

steden van Brabant’ genoemd, die in 1259 het bestaan van een zoutmarkt te Antwerpen bevestigden.18 Ook vinden we 

al in 1316 een oorkonde waarin Oisterwijkse schepenen een inwoner van de vrijheid ‘noster conburgensis’ noemen, en 

vanaf de veertiende eeuw staan de inkomsten van het poorterschap in de schoutsrekeningen.19 Dit duidt beiden op het 

bestaan van een gemeenschapszin, waarbij poorters en medeburgers tegenover mensen van buitenaf staan. Tenslotte 

was Oisterwijk in 1355 van dusdanig belang dat ze werd toegelaten tot het verbond van Brabantse steden, dat vlak 

voor de dood van hertog Jan III werd gesloten. 

Tien jaar later, in 1992, keerde Van Uytven echter terug naar dit onderwerp met een complexer systeem, waarin hij 

op de centrale functies na alle hierboven genoemde kenmerken achterwege liet.20 Binnen alle plaatsen die voor 1400 

werden aangeduid met ‘villa’, ‘urbs’ of ’oppidum’ onderzocht hij de aanwezigheid van achttien stedelijke kenmerken. 

Deze methode is objectiever, daar het kenmerken betreft waarvan het bestaan gemakkelijker aan te tonen is, zoals 

bijvoorbeeld een begijnhof, markthallen, gilden of een productie van exportgoederen. Hoe groter het aantal aanwezige 

kenmerken, des te groter de centrale functie van deze plaats is, en des te meer recht deze plaats heeft om een stad 

genoemd te worden. In Breda en Bergen op Zoom bijvoorbeeld ontbrak maar één van deze kenmerken. Op basis van 

dit systeem bezit Oisterwijk precies de helft van de kenmerken.21 Van Uytven, die dit nieuwe systeem in de Geschiedenis 

van Brabant poneerde, beziet Oisterwijk en soortgelijke plaatsen als Waalwijk en Sint Oedenrode niet als (kleine) 

steden.22 Desalniettemin is zijn analyse niet altijd even waarheidsgetrouw en diepgaand. Een gasthuis, dat al rond 1400 

in Oisterwijk aanwezig moet zijn geweest, wordt door hem niet genoemd.23 Even zozeer heeft Steurs beweerd dat het 

aannemelijk is dat er al in de vijftiende eeuw een lakenhal bestond, waarmee hij waarschijnlijk het Wollen Ambachtshuis 

uit 1441 bedoelt.24 Een systeem voor het innen van belasting heeft zeer waarschijnlijk niet ontbroken, maar valt niet 

 
 

14  A. Huybers, Oud Oisterwijk (Oisterwijk 1923) 37. 
15  R. van Uytven, 'Het gewicht van de goede steden' in: R. van Uytven e.a. ed., Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden 

(Zwolle en Leuven 2004) 118-126; 118. 
16  Craane, ‘Spatial patterns’, 19. 
17  R. van Uytven, 'Stadsgeschiedenis in het Noorden en Zuiden', in: AGN 2 (Haarlem 1982) 188-253. 
18  F. Prims, 'De Antwerpse zoutkwestie in 1259', Antwerpiensia: Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, tweede reeks (1928) 178-

185; 183. Zie ook hoofdstuk II, paragraaf 2.1. 
19  Bijlage 2, nrs. 17, 18 en 23. 
20  R. van Uytven, 'Les moyennes et petites villes dans le Brabant Septentrional avant 1400', Publications de la Section historique de 

l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg 108 (1992) 65-84. 
21  Oisterwijk werd een villa genoemd en had een aanzienlijk aantal personen in de haardstedentelling van 1374. Daarnaast nam ze 

deel aan de stedenverbonden van 1355 en 1372, wordt ze genoemd in het Nieuwe Regiment van 1422, bezat ze reeds vóór 1400 
een markt, vóór 1450 een industriële bedrijfstak gericht op de export (laken) en wetgeving die in het gebied algemeen geldend 
was, en minstens sinds de vroege vijftiende eeuw een (laken)gilde. Van Uytven, 'Les moyennes', 78-79. 

22  Van Uytven, 'Les moyennes', 80-81. Uytven spreekt hier, naar onze mening enigszins respectloos, over 'soi-disant "villes"' en 
'oppida manqués'. Dit idee heeft hij herhaald in 2004. Van Uytven, 'Het gewicht van de goede steden' in: Geschiedenis van Brabant, 
van het hertogdom tot heden, 118-126. 

23  Franken e.a., Oisterwijk, 109. 
24  W. Steurs, Les campagnes du Brabant septentrional au moyen âge: la fondation de la ville neuve d’Oisterwijk par le Duc Henri Ier (Leuven 1974) 

63. Franken e.a., Oisterwijk, 94. 
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te reconstrueren door de zeer lacuneuze overlevering van het middeleeuwse dorpsarchief. Er valt wat te zeggen voor 

het combineren van zijn twee systemen, en de casus op al deze kenmerken te testen. Het is immers de vraag of de 

aanwezigheid van een stedelijke mentaliteit minder belangrijk is dan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een kapittel. 

Een tweede zwakte is de geringe waarde die aan beschrijvingen in het verleden wordt verleend. Hoe bezagen 

tijdgenoten Oisterwijk? Reeds in 1213 werd Oisterwijk een van de ‘nova oppida libera’ genoemd.25 De eerste 

vermelding van schepenen hanteert dezelfde woordkeuze als er wordt gesproken over ‘scabini opidi de Osterwich’.26 

Het woord ‘oppidum’ wordt incidenteel gebruikt tot in de eerste helft van de veertiende eeuw. De meest gangbare 

vertaling is die van stad, maar de precieze definitie en de relatie met de term vrijheid blijft onduidelijk. Vanaf halverwege 

de veertiende eeuw komt het woord vrijheid, of het Latijnse equivalent ‘libertas’, in zwang.27 Dit gebeurt eerst in 

combinatie met ‘oppidum’, maar het woord komt al snel zelfstandig voor.28 Toch vinden we in 1407 nog de benaming 

‘ville’, wat toch meer naar een dorp refereert.29 

In aansluiting bij recente literatuur zou Oisterwijk kunnen worden vergeleken met Bartoszewicz’ derde groep van 

Poolse nederzettingen.30 Deze plaatsen vormden het economische en juridische centrum van een kleiner gebied en 

organiseerde markten op regelmatige basis. Alleen de hoeveelheid inwoners ligt in Oisterwijk hoger dan in haar Poolse 

equivalent, waar een aantal van duizend gebruikelijk was. Inwonersaantallen van Oisterwijk kunnen worden benaderd 

middels de haardstedentellingen die in de veertiende tot de zestiende eeuw werden gehouden. Het gebied waarbinnen 

Oisterwijk lag, als ook Haaren, Belveren, Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom, bevatte in totaal 684 haardsteden 

(huizen) volgens de telling van 1437. Uit de telling van 1526 is bekend dat van de toen 824 haardsteden er 370 binnen 

de vrijheid lagen: een percentage van 44,9%. Deze verhouding produceert een aantal van circa 310 huizen binnen de 

vrijheid in 1437. Met een gemiddelde van 4,5 à 5 inwoners per haardstede zou een reconstructie van de bevolking in 

de vijftiende eeuw op ongeveer 1.350 tot 1.500 uitkomen.31 

Een laatste bijdrage komt van Le Goff, die in 1968 de beroemde hypothese formuleerde dat bedelorden zich altijd 

in stedelijke gemeenschappen vestigden, en dat men het hele debat over de terminologie kan vermijden door te kijken 

of er in de nederzetting een bedelordenklooster te vinden is.32 Twintig jaar later vatte Simons de gevolgen van deze 

bewering samen.33 Uit het in die jaren uitgevoerde onderzoek volgde een zeer gevarieerd beeld, dat geen duidelijke 

bevestiging of ontkrachting van Le Goff’s hypothese kon geven. Ironisch genoeg schreef Simons dat het onderzoek 

bemoeilijkt wordt door het ontbreken van een algemeen geldende definitie van stad of dorp. Desalniettemin ben ik 

van mening dat de hypothese niet geheel onbruikbaar is voor Oisterwijk. In de jaren veertig van de vijftiende eeuw 

vestigde zich hier namelijk een gemeenschap van Tertiarissen, vrouwelijke aanhangers van de derde regel van 

Franciscus. Zij worden officieel niet tot de bedelorden gerekend, maar uit casusstudies blijkt dat in de Lage Landen 

deze gemeenschappen toch voornamelijk in of nabij stedelijke gemeenschappen te vinden zijn.34 Al met al luidt de 

conclusie dat Oisterwijk precies tussen de grotere steden en de kleine dorpjes en gehuchten in zit, precies zoals uit het 

vervolg ook zal blijken. De benaming van de Oisterwijkse instellingen zoals deze heden ten dage in de literatuur en de 

 
 

25  Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. M. Dillo en G. van Synghel ed. (Den Haag 
2000), nr. 937. 

26  ONB I, nr. 150. Bijlage 2, nr. 1. 
27  M. van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832 

(Tilburg 2002), 38-39. Van Uytven vereenzelvigde het woord met civitas en urbs. 
28  Bijlage 2, nr. 24: 'infra libertatem opidi de Oisterwijck'. 
29  's-Hertogenbosch, BHIC, Dorpsbestuur Esch, inv.nr. 585, d.d. 12 november 1407. 
30 Bartoszewicz, 'Urban Literacy', 152.   
31   J. Cuvelier, Les dénombrements des foyers en Brabant (XIV-XVIe siècle) (Brussel 1912) 476-477. Voor wat betreft de andere kenmerken 

die Bartoszewicz gebruikt had Oisterwijk in maart 1355 van Jan III het recht verkregen twee jaarmarkten en een weekmarkt op 
woensdag te houden. Een derde jaarmarkt in augustus werd toegevoegd in 1434. Hieruit moet geconcludeerd worden dat 
Oisterwijk reeds een bloeiend handelscentrum was. Tilburg, RA, Chartercollection Oisterwijk, inv. nr. 206 (verlening van 1434 
met de tekst van het privilege van 1355). L. F. W. Adriaenssen, 'De plaats van Oisterwijk in het Kempense lakenlandschap', 
Textielhistorische bijdragen 41 (2001) 27-48, 27. 

32  J. Le Goff, 'Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale: l'implantation des ordres mendiants. Programme-
questionnaire pour une enquête', Annales E. S. C. 23 (1968) 335-352. 

33  W. Simons, 'Bedelordenvestiging en middeleeuws stadswezen. De stand van zaken rond de hypothese-Le Goff', Tijdschrift voor 
Sociale Geschiedenis 12 (1986) 39-52. 

34  W. Simons en P. Trio, 'Begijnen, begarden en tertiarissen in het middeleeuwse Ieper', Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 4 
(2001) 118-167. B. van Bavel, Transitie en continuïteit: de bezitsverhoudingen en de plattelands-economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse 
rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570 (Hilversum 1999) 165. J. van Eijnatten en F. A. van Lieberg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 
2005) 122. 
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archiefinventarissen wordt gehanteerd, waarin gerefereerd wordt naar bijvoorbeeld het archief van het dorpsbestuur, 

is gebaseerd op de moderne terminologie en heeft voor dit onderzoek geen waarde. 

Ook andere concepten dienen te worden gedefinieerd. Een sleutelbegrip in dit onderzoek is dat van een secretarie. 

In antwoord op Redlich en Bonenfant heeft Kruisheer een algemeen aanvaarde definitie gegeven van een kanselarij, 

namelijk ‘een georganiseerde groep personen, werkend naar zekere regels en met als taak oorkonden van een bepaalde 

oorkonder te vervaardigen’.35 Voor een semi-stedelijke context is deze definitie echter minder bruikbaar. Zoals uit dit 

onderzoek zal blijken, is het aantal scribenten geen premisse voor het (voort)bestaan van een secretarie: continuïteit is 

relevanter.36 Ononderbroken activiteit, door Van Caenegem toegevoegd aan de oorspronkelijke definitie van Redlich 

en Bonenfant, weegt daarom zwaarder.37 Deze studie volgt bovendien het standpunt van Dijkhof dat tussen 

kanselarijen en secretarieën geen verschil zit, maar dat de eerste term gebruikt wordt voor heerlijke schrijfcentra en de 

tweede voor die van stedelijke centra. Het monastieke equivalent is een scriptorium.38 Aldus refereer ik voor Oisterwijk 

naar een secretarie. 

Een tweede begrip is het schrijfambt (‘scrijfambacht’, ‘clercscappe’ of ‘officium scripturie’). Dit is gedefinieerd als 

de verzameling taken en plichten rondom het registreren van informatie en produceren van geschreven documenten 

voor de bestuurlijke instellingen binnen het kwartier van Oisterwijk. Als zodanig was de pachter van dit ambt de enige 

persoon die deze taken rechtens mocht uitvoeren. Het is dan ook een premisse voor het bestaan van een secretarie, 

terwijl het bestaan van een schrijfambt niet altijd tot het bestaan van een secretarie leidt. Bovendien is een secretarie 

omvangrijker dan het schrijfambt: de pachter van dit ambt kon andere scribenten inschakelen om met of namens hem 

de productie voort te zetten. Hoewel deze scribenten tot een eventuele secretarie behoorden, hadden zij geen connectie 

suo jure met het schrijfambt.  

De functionarissen binnen het Oisterwijkse bestuur weken qua positie en takenpakket niet af van hun collega’s in 

de Lage Landen, aldus kan voor hen worden gerefereerd naar de algemene literatuur. Tenslotte is in deze studie de 

term protocol of schepenprotocol gehanteerd voor de boeken waarin de door de schepenbank uitgevaardigde 

contracten te vinden zijn. De correcte diplomatische term voor dit soort volumes is register. In hoofdstuk II wordt 

verder ingegaan op de terminologie rond de schepenprotocollen. 

 

Omdat het vermoeden bestond dat het aantal geletterde personen lager was dan in de grote steden, ben ik er van 

uitgegaan dat de geletterden op het platteland actief waren ten behoeve van veel meer instellingen dan hun stedelijke 

collegae. Om deze hypothese te kunnen testen was een breder bronnencorpus nodig dan alleen het bestuur en de 

schepenbank van de vrijheid. Er is dan ook voor gekozen om al het geschreven materiaal te bestuderen dat voor 1550 

in Oisterwijk is vervaardigd, of namens Oisterwijkers is vervaardigd. Naast de bestuurlijke instanties betrof dit het 

reeds hiervoor genoemde Tertiarissenklooster. Gesticht in de jaren veertig van de vijftiende eeuw, maar in ieder geval 

vóór 1451, vormde het een gemeenschap van religieuze vrouwen, die vrijwel allen afkomstig waren uit vermogende 

families binnen de Meierij. Een belangrijke sociaaleconomische instelling was de Tafel van de Heilige Geest, die als 

taak had de armen binnen de parochie te helpen voorzien in hun levensonderhoud, volgens de christelijke deugd van 

‘caritas’.39 Hoewel de precieze stichtingsdatum onbekend is, dateert de oudste vermelding uit 1324, waarmee het een 

van de oudste instellingen van de vrijheid is.40 Oorspronkelijk had zij een plaats in de kerk, maar volgens De Bakker 

en Berkelmans namen de leden op een onbekend moment hun intrek in een eigen gebouw, om inmenging van de 

 
 

35  J. G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Hollandse Studiën 2 (’s-Gravenhage en Haarlem 
1971) I, 177-178. 

36   De Hollandse kanselarij werd tussen 1268 en 1280 door slechts één schrijver bemand. De oorkonden I, 183-184. E. C. Dijkhof, 
Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325 (Leuven 2003) I, 31. 

37  Kruisheer, De oorkonden I, 177. 
38  Dijkhof, Het oorkondewezen, 30-31. Deze visie wordt gesteund door Prevenier: 'Avant propos', in: W. Blockmans en Th. de 

Hemptinne ed., La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge (Leuven 2000) IX-XI, IX. 
39  Zie ook R. Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve in Grave. Fondsvorming van armeninstellingen en middeleeuwse monetaire 

problematiek (Tilburg 2013) 36-38. 
40  Ibidem, Archief van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, inv. nr. 1, fol. 3v. Franken e.a., Oisterwijk, 110 verwijst naar 

J. Ketelaars, Helpen met hoofd en hart. Fragmenten uit het recente verleden van de Parochiële Charitas Instelling in Oisterwijk (Oisterwijk 2011) 
voor de bewering dat de Tafel al in 1302 genoemd wordt. Hoewel bij deze bewering geen bronnen worden aangegeven, 
vermoeden we dat Ketelaars zich baseerde op de oudste oorkonde van de instelling. Deze oorkonde is echter een retroactum 
over goederen die pas in 1336 in het bezit van de Tafel zijn gekomen en kan dus niet als bewijs dienen. Het oudste document 
waar de Tafel in genoemd wordt dateert uit 1324. Zie ook Bijlage 2, nr. 24. 
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lokale priesters tegen te gaan.41 Daar het onder de bevolking erg populair was om aan de Tafel te legateren, verkreeg 

zij een flinke rijkdom, voornamelijk betalingen in rogge. Dit kon direct aan de armen worden uitgedeeld om brood van 

te bakken, of worden verkocht voor contant geld. De Tafel kon dit bezit niet adequaat beheren zonder een degelijke 

administratie. Het belang dat zij hieraan hechtte, blijkt uit de aanstelling van een rentmeester in 1578, slechts enkele 

jaren na de in deze studie behandelde periode.42 Tenslotte bestonden in Oisterwijk enkele religieuze broederschappen. 

Van de Onze Lieve Vrouwebroederschap en de broederschap van het Heilige Sacrament zijn de laatmiddeleeuwse 

archieven (deels) bewaard gebleven. 

Hoewel deze studie te beperkt is tot de omgeving van Oisterwijk, zijn er enkele excursies geweest naar bestuurlijke 

instellingen in andere plaatsen binnen het kwartier. Omdat Oisterwijk het centrum van het kwartier was, rijst namelijk 

de vraag in hoeverre haar scribenten ook in deze andere plaatsen een rol speelden in de productie van geschreven 

teksten. Er is gekozen voor enkele plaatsen in de nabijheid van Oisterwijk, zowel heerlijke plaatsen als hertogsdorpen, 

namelijk Tilburg, Moergestel, Loon op Zand, Helvoirt, Drunen, Waalwijk en Hilvarenbeek. 

De chronologische afbakening van deze studie was minder duidelijk. Hoewel het beginpunt werd bepaald door de 

overlevering van documenten, is het einde arbitrair. Ophouden aan het einde van de vijftiende eeuw, zoals in enkele 

andere studies naar stedelijke geletterdheid het geval is, was hier niet houdbaar. Terwijl in ’s-Hertogenbosch en 

Deventer de secretariële ontwikkeling rond 1450 en 1465 respectievelijk afgerond was, was dit proces in Oisterwijk 

nog in volle gang. Pas rond 1550 heeft de secretarie een structuur en werkwijze ontwikkeld die ze behoudt tot het 

einde van de zeventiende eeuw. Een tweede optie zou het jaar 1685 zijn, wanneer de schepenprotocollen worden 

gespleten in verschillende reeksen op basis van de inhoud. Een reeks bleef in gebruik voor normale transportakten, 

terwijl de tweede gebruikt werd voor akten van een specialere aard, zoals testamenten, procuraties en verdelingen. 

Indien het onderzoek zou worden verlengd tot de late zeventiende eeuw, zou de hoeveelheid bronnen zo gigantisch 

worden, dat het praktisch onuitvoerbaar zou zijn geweest. Bovendien vindt rond 1550 een wisseling plaats van 

schepenklerk, waarbij de nieuwe kandidaat in dienst blijft tot het einde van die eeuw. Gedurende zijn ambtstermijn 

verandert de werkwijze nauwelijks. Om die reden is gekozen voor het jaar 1550 als chronologische eindafbakening. 

 

4. Geschiedenis van Oisterwijk tot 1550 

 

Hoewel Oisterwijk heden ten dage een rustige plaats ten oosten van Tilburg is, heeft ze een lange en roerige 

geschiedenis. Vanaf de dertiende eeuw tot 1810 vormde ze de politieke, religieuze en socio-economische spil van het 

omringende platteland, en maakte ze deel uit van de politieke structuur van het hertogdom Brabant. De Meierij van ’s-

Hertogenbosch omvatte het noordoostelijke deel van het hertogdom, en valt grotendeels gelijk met de hedendaagse 

provincie Noord-Brabant, uitgezonderd de heerlijkheden Breda en Bergen-op-Zoom. De Meierij was verdeeld in vier 

kwartieren: Oisterwijk, Maasland, Peelland en Kempenland.43 Elk kwartier bevatte enkele plaatsen en dorpjes met het 

bijbehorende platteland. Betreffende het kwartier van Oisterwijk schreef de zeventiende eeuwse secretaris Lambert 

vanden Hoevel: 

 

'Item in het Quartier van Oisterwijk zijn 26 dorpen en welken elk apart op de Beeden staan, namentlijk Oisterwijk 

de Vrijheit, Haren, Udenhout, Berkel, Huikelom, Enschot, Vugt, Cromvoirt, Helvoirt, Gestel, St. Michiels Gestel, 

Esch, Boxtel, Tilborg, Goirle, Venloon [= Loon op Zand], Waalwijk, Druunen, Gansoyen, Gestel bij Oisterwijk, 

Hilvarenbeek, Riel, Diesen, Westelbeers, Hoog Mierde, Lage Mierde, Hulsel’.44 

 

Evenals in de rest van het hertogdom vielen deze plaatsen ofwel direct onder de hertog – de hertogsdorpen – of 

onder een lokale heer, die zelf trouw aan de hertog had gezworen. Oisterwijk en Helvoirt waren de enige 

 
 

41  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 39v; W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven. De oudste registers van de Tafel 
van de H. Geest van Oisterwijk (Oisterwijk 2002) 14-15. Het is eveneens mogelijk dat de clerus deze instelling graag uit de kerk 
zagen vertrekken. 

42  Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, inv. nr. 47. 
43  B. C. M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (Assen 1986) 20. 
44  Ibidem, Dorpsarchief van Oisterwijk, inv. nr. 49, fol. 1; M. Pinkhof, 'Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek vande jaren 

1566-1609', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 40 (1919). 111-161; 122. Zie ook C. Kerremans, Étude sur les 
circonscriptions judiciaires & administratives du Brabant & les officiers places a leur tete par les ducs: anterieurement a l'avenement de la maison de 
Bourgogne (1406) (Brussel 1949) 40. 
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hertogsdorpen, de rest waren heerlijkheden. Hilvarenbeek was een condominium van de hertog en de heer van 

Pietersheim.45 In vele van deze plaatsen zetelde een schepenbank, onder meer in Oisterwijk, Helvoirt, Esch, Boxtel, 

Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Drunen, Moergestel, Hilvarenbeek en Hoge Mierde. Zelfs Haaren kende er een 

voor korte tijd in 1496.46 De overige plaatsen vielen onder het ressort van een van deze banken. Berkel, Enschot, 

Haaren, Udenhout en Heukelom vielen bijvoorbeeld onder de Oisterwijkse schepenbank, Riel en Diessen onder die 

in Hilvarenbeek. 

Hendrik I, hertog van Brabant, heeft Oisterwijk een keur met vrijheidsrechten verleend enige tijd voor 1213.47 In 

februari van dit jaar namelijk sloot hij een verdrag met Godfried, de heer van Breda. Nadat de laatste het land van 

Breda aan Hendrik had opgedragen en weer in leen had ontvangen, maakten de twee heren enkele afspraken. Een van 

deze besluiten betrof het tegengaan van een uitstroom van de inwoners in hun gebieden. Zonder toestemming van de 

hertog zouden zijn onderdanen zich niet vestigen in het land van Breda, en vice versa zouden geen mensen uit Breda 

zonder toestemming van Godfried naar de ‘oppida libera’ trekken die de hertog recentelijk had gesticht. Oisterwijk 

was van deze plaatsen het meest nabij. Dit besluit doet vermoeden dat Oisterwijk al enige tijd als vrijheid bestond en 

toevluchtsoord was geworden voor vele inwoners van Breda. De stichting van Oisterwijk zal daarmee in het eerste 

decennium van de dertiende eeuw geplaatst kunnen worden. De hertog creëerde de vrijheid niet uit het niets. Een 

nederzetting genaamd Oost-Tilborch bestond reeds sinds de twaalfde eeuw.48 De hertog verleende deze nederzetting 

vrijheidsrechten, en maakte haar hierdoor aantrekkelijk voor arbeiders. Hoewel de naam Oisterwijk het oorspronkelijke 

Oost-Tilborch binnen een paar decennia verdreef, blijft de naam bewaard in het Oisterwijkse schepenprotocol: hierin 

wordt tot in de vijftiende eeuw naar Tilburg gerefereerd als West-Tilborch.  

De vrijheidsrechten worden weerspiegeld in de terminologie: Oisterwijk was een liberum oppidum, een vrije plaats. 

De term vrijheid wordt ook geregeld gebruikt: dit woord refereert naar de vrije geografische ruimte binnen de grenzen. 

Bannenberg citeert Mommers door een vrijheid te definiëren als een gebied dat ‘onttrokken is aan het hertogelijk en 

landsheerlijk recht en dat gebracht is onder geprivilegieerd of stedelijk recht.’49 Evenals vele andere plaatsen op het 

platteland nam Oisterwijk de keur van ’s-Hertogenbosch over, zij het zonder enkele privileges uniek voor deze 

hoofdstad.  

Na ongeveer twintig jaar groeide er bij de Oisterwijkers het idee dat hun vrijheidsrechten veiliger waren indien ze 

gecodificeerd waren. Ze verzochten de hertog dan ook om een schriftelijke weergave. Deze stemde toe en in 1230, 

tijdens een feest in een boomgaard in ’s-Hertogenbosch, bevestigde de hertog zijn schenking aan de vrijheid op 

perkament. Dit exemplaar is verloren, maar vanwege het belang van de inhoud werd het bevestigd door hertogin 

Johanna in 1402/3, nogmaals door keizer Karel V in 1545 en tenslotte een derde maal door diens zoon Filips II in 

1555. Slechts de oorkonde van deze laatste bevestiging bestaat nog, maar de drie eerdere versies zijn tekstueel bewaard 

gebleven doordat ze woordelijk zijn overgenomen.50 De oorspronkelijke oorkonde wordt gekenmerkt door zijn 

beknoptheid. De volledige inhoud van de rechten was te verkrijgen in ’s-Hertogenbosch, al zal het niet onwaarschijnlijk 

zijn dat een afschrift hiervan mee naar Oisterwijk werd genomen.51  

Deze codificatie kan worden bezien in het licht van een hertogelijk beleid om zijn invloed in de regio te vergroten. 

Eveneens in 1230 had de hertog na een verdrag met de graaf van Gelre de ‘comitatus de Roda’, het gebied rondom 

Sint-Oedenrode, aan zijn territorium kunnen toevoegen.52 Deze heerlijkheid was een van de laatste gebieden die niet 

onder hertogelijk gezag vielen. Hierna besloot de hertog om de bestaande infrastructuur te modificeren, om de regio 

economisch aantrekkelijker te maken. De nieuwe steden en vrijheden die hij stichtte, dienden niet alleen als militair 

bolwerk, maar ook als economisch en bestuurlijk centrum voor de omgeving. Oisterwijk sluit aan in een reeks die was 

 
 

45  In de rekeningen van de kwartierschout worden alle plaatsen opgesomd waar de hertog jurisdictie had, zie ook hoofdstuk II, 
paragraaf 5. Vreemd genoeg verschijnt Tilburg, dat sinds het verhef tot zelfstandige heerlijkheid in 1387 aan hertogelijke inspraak 
was onttrokken, vanaf 1445 weer in deze rekeningen. 

46  L. F. W. Adriaenssen, 'De kortstondige zelfstandigheid van Haaren aan het einde van de vijftiende eeuw', De Kleine Meijerij 52 
(2001) 109-122. 

47  ONB II, nr. 937. J. Franken, '1212 de eerste vermelding van Oisterwijk', De Kleine Meijerij 62 (2011) 129-137; 130. 
48  ONB I, nr. 80. Steurs, Les campagnes, 19. 
49  G. P. J. Bannenberg, 'De schependomzegels van Hilvarenbeek', Varia Historica Brabantica 1 (1962) 63-84; 75. 
50  Ibidem, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, inv. nr. 197, d.d. 20 december 1555. 
51  Franken e.a., Oisterwijk, 51-52. Zij weerspreken eerdere auteurs die de gebeurtenissen in 1230 met het ontstaan van de vrijheid 

vereenzelvigden, vgl. Laarhoven, Het ontstaan, 86. 
52  P. J. V. Dekkers, 'Brandend zand. Hoe de hertog van Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten 

koste van de lokale en regionale adel', Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 10-40; 21-23. 
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begonnen met de stichting van Helmond in 1222, en werd afgesloten met Waalwijk, Drunen, Eindhoven en Rode in 

1232, en tenslotte Grave het jaar daarop.53 De meeste historici zijn het er echter over eens dat de stichting Oisterwijk 

ook een ander doel had, namelijk het elimineren van de invloed van de Giselberten, heren van Tilburg, die het gebied 

als een allodiaal goed bezaten. Met het stichten van een aantrekkelijke ‘liberum oppidum’ vlak naast de grens slaagde 

de hertog erin dit allodium economisch en politiek uit te zuigen.54 De precieze gebeurtenissen zijn niet te reconstrueren 

door een gebrek aan bronnen, maar de heer van Tilburg kon niets ondernemen tegen zijn buurman. Enige tijd voor 

1222 waren Helvoirt, Berkel en Udenhout in hertogelijke handen gekomen, en Haaren volgde niet veel later.55 Rond 

1260 uiteindelijk gaven de Giselberten ook West-Tilburg op, en verloren hiermee de strijd. De hertog was nu monarch 

in het gebied. 

Rond deze tijd ook besloot hij tot de onderverdeling van de Meierij. Deze term valt voor het eerst in een oorkonde 

uit 1288.56 Sommige historici plaatsen het echter vroeger, reeds in de regering van Hendrik I.57 Dit zou betekenen dat 

Oisterwijk vrijwel direct na haar stichting tot centrum van het gelijknamige kwartier werd benoemd. Het duurt 

desalniettemin nog tot 1299 voor de eerste laagschout, de vertegenwoordiger van de hertog in een van de kwartieren, 

voorbij komt.58 Binnen Oisterwijk verschijnt de eerste historisch bekende, Gerardus Wistere, pas in 1309.59 Er is echter 

een mogelijkheid van een oudere bron. In 1296 vaardigen schepenen van Oisterwijk een oorkonde uit waarin melding 

wordt gemaakt van de ‘iudex’ Johannes de Haren.60 Camps vertaalt deze titel, die in klassiek Latijn rechter betekent, 

als schout. In deze context wordt iudex inderdaad gebruikt voor de hertogelijke plaatsvervanger, die immers namens 

zijn heer het recht had te vonnissen. Door de achternaam De Haren is het aannemelijk dat de man uit Haaren kwam, 

en dus schout van het kwartier van Oisterwijk zal zijn geweest. Het kwartier is overigens een zeventiende eeuws 

anachronisme: contemporaine bronnen spreken van de ‘villacatio de Oesterwijc’ (in het Latijnsboek van 1312), of van 

de ‘meyeryen van Oesterwijc’ in volkstalige bronnen.61 Als vertegenwoordiger van de heer was de schout ook de 

commandant van de troepen die in oorlogstijd vanuit het kwartier werden opgeroepen. In zulke gevallen, die in de 

praktijk met name gedurende de Gelderse oorlogen plaats hadden, stelde hij een waarnemer aan voor zijn andere 

plichten. 

In de Lage Landen vormde de schout in de meeste gevallen een onscheidbare eenheid met de schepenbank. Dit 

was een lichaam van lieden die jaarlijks vanuit de samenleving gekozen werden om zitting te nemen in het dagelijkse 

bestuur. In de Meierij was een aantal van zeven schepenen gebruikelijk, maar dit aantal kon in grotere steden oplopen 

tot tientallen. Het eerste publieke optreden van schepenen dat bekend is, dateert uit 1259. Desalniettemin was het recht 

schepenen te benoemen een van de vrijheidsrechten, zodat het aannemelijk is dat er al sinds de vroegste jaren 

schepenen zijn benoemd.62 Bij de codificatie van deze rechten in 1230 bevinden zich vier Oisterwijkers die daar goed 

mogelijk uit hoofde van deze functie bij present kunnen zijn geweest.63 Hoewel de schout namens de heer en de 

schepenbank namens de gemeenschap in het bestuur zaten, is hun precieze verhouding niet duidelijk. De schout hield 

zich afzijdig van het dagelijkse bestuur en de vrijwillige rechtspraak, maar behield waarschijnlijk het recht tot ingrijpen.64 

Eveneens is onduidelijk wat precies de invloed van de schout was in het installeren van een nieuw schepencollege. Hij 

 
 

53  W. Steurs, 'Van het graafschap Leuven naar het hertogdom Brabant: de verovering en de opbouw van een vorstendom' in: 
Geschiedenis van Brabant, 65-70; 70. 

54  Franken, '1212', 129. 
55  Franken e.a., Oisterwijk, 44. 
56  ONB I, nr. 430. 
57  Jacobs, Justitie en politie, 20. Kerremans, Étude. Van Asseldonk, De Meierij, 76-78. 
58  ONB I, nr. 577. 
59  ONB I, nr. 788. 
60  De vertaling van ‘iudex’ als ‘schout’ is ook gangbaar in de Bossche administratie. G. A. M. van Synghel, Het Bosch' Protocol. Een 

praktische handleiding ('s-Hertogenbosch 1993) 162-171. 
61  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 71r. L. J. G. Galesloot, Livre des feudataires de Jean III, Duc de Brabant (Brussel 1865) 

177. 
62  ONB I, nr. 77: Het vierde artikel vermeldt het recht van de Bossche poorter om door niemand anders dan de schepenen van 

de stad te mogen worden berecht. 
63  ONB I, nr. 150. Het betreft Iustatius de Fine (van den Eynde), Gerardus de Dorne (van den Doorn) en Henricus en Nicolaus 

de Dale (van den Dael). Het is bekend dat uit deze families in de veertiende en vijftiende eeuw veelvuldig schepenen werden 
gekozen, zodat het goed mogelijk is dat dit hier ook al een afvaardiging van schepenen betrof. 

64  Van Asseldonk, De Meierij, 126-127. 
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stelde hen aan uit naam van de hertog, maar Berkelmans beweert dat het zittende college haar opvolgers zelf koos.65 

In dat geval zou de heerlijke invloed zeer beperkt, en de rol van de schout voornamelijk ceremonieel zijn. 

Naast het dagelijkse bestuur van de vrijheid waren de schout en schepenen ook verantwoordelijk voor het reilen 

en zeilen van de plaatsen en dorpen die binnen het rechtsgebied van Oisterwijk vielen, de zogenaamde ‘Eninge van 

Oisterwijk’.66 Hoewel elk van deze dorpen in de praktijk eigen gekozen bestuurders kende, dienden zij juridische zaken 

in Oisterwijk naar voren te brengen.  

Behalve de schout en schepenen waren meer lieden gerechtigd zich te mengen in politieke zaken. Dit waren de 

aanzienlijke functionarissen, zoals de gezworenen (‘iurati’), de kerkmeesters, de provisoren van de Heilige Geest, en 

het Wollen Ambacht, de vertegenwoordigers van de voor Oisterwijk zeer belangrijke lakenproductie. De gezworenen 

waren belast met de zorg voor de gemeenschappelijke gronden (de ‘gemeinten’), wier positie volgens Berkelmans in 

de zestiende eeuw zich ontwikkelde tot de zogenoemde gezworen burgemeesters.67 Al deze functionarissen bij elkaar 

worden in de literatuur geregeld het corpus genoemd, hoewel Van Asseldonk hier tegenin heeft gebracht dat ook de 

inwoners hiertoe behoren.68 De precieze verhouding van de burgers tot het corpus is niet geheel duidelijk, maar in 

ieder geval blijkt geregeld uit de intitulatio van oorkonden dat schepenen en andere geledingen van het bestuur 

optreden met instemming van ‘die ghemeyne ghebuer’. De schout behoorde wegens zijn loyaliteit aan de landsheer 

niet tot het corpus.  

De taken van de schout en schepenen waren, in het tijdperk voor de scheiding der machten, drieledig: wetgevend, 

uitvoerend en rechtsprekend. Er zijn voor de bestudeerde periode geen rechtsteksten bekend uit Oisterwijk, zodat we 

ons voor de eerste taak dienen te baseren op het Bossche recht, het gewoonterecht en enkele zeldzame overgebleven 

processen. Sinds Oisterwijkse schepenen hun juridische zaken konden voorleggen aan hun Bossche collega’s – de 

hoofdvaart – is het aannemelijk dat zij veel van hun rechtsgebruiken over hebben genomen van de hoofdstad.69 Indien 

inwoners van Oisterwijk of de omringende plaatsen in beroep wensten te gaan tegen een vonnis van Oisterwijkse 

schepenen, konden zij eveneens naar deze stad. Binnen dit kwartier maakten slechts de inwoners van Mierde hun 

hoofdvaart te Antwerpen.70 De wetgevende taak is twijfelachtig. Er is geen bewijs dat het aannemelijk maakt dat het 

dorpsbestuur zelf wetten heeft uitgevaardigd. Zij voerden het gewoonterecht en de wetten die door de landelijke 

overheid werden opgesteld uit. Het keurboek uit 1509, een reglement betreffende voornamelijk het onderhoud van de 

vrijheid en de gemeenschappelijke gronden, is mogelijk wel vanuit de schepenen tot stand gekomen, hoewel de tekst 

zeker niet origineel is en grote gelijkenis vertoont met andere dorpskeuren.71  

De laatste taak, het rechtspreken, vormde een groot deel van de werkzaamheden van het bestuur. Jacobs vatte het 

samen met de woorden dat het aan de schepenbank was om te bepalen wat recht en rechtens was.72 Betreffende 

criminele rechtspraak waren de Oisterwijkse schout en schepenen gerechtigd om lichte misdrijven te berechten. De 

 
 

65  Deze taak kan worden afgeleid uit de aanhef van de meeste schepenprotocollen: 'Scabini in Oesterwijck positi a [...] scultheto'. 
Vgl. Jacobs, Justitie en politie, 29. In 's-Hertogenbosch diende de schout de kandidaten aan de hertog voor te leggen ter 
goedkeuring. In de praktijk zal dit meestal een formaliteit zijn geweest. G. Berkelmans, Oisterwijk vier tot vijf eeuwen geleden 
(Oisterwijk 1991) 10. 

66  Het woord ‘eninge‘ kan worden vertaald als eenheid, namelijk de vereniging van verschillende plaatsen in één rechtsgebied. J. 
Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek (’s-Gravenhage 1932). Het Latijnse equivalent is ‘universitas’. 

67  Berkelmans, Oisterwijk, 11. Behalve hun rol in het dorpsbestuur waren de gezworenen ook verantwoordelijk voor het beheer 
van de gemene gronden. Zij traden bijvoorbeeld ook op bij de verkoop van een deel van de gronden in 1390 en het verlenen 
van toestemming aan Heylwich van der Vloet om er gebruik van te mogen maken, welke akte bekend staat als een aartbrief. 
Bijlage 2, nr. 126. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, losliggend bij fol. 1. Vgl. Van Asseldonk, De Meierij, 181-182. 

68  M. W. van Boven, 'Bestuur, rechtspraak en notariaat', in: W. A. van Ham e.a. ed., Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, 1572-1795. Een institutionele handleiding (’s-Hertogenbosch en Hilversum 1996) 76-127; 85. Van Asseldonk, De Meierij, 
48. 

69  Jacobs, Justitie en politie, 120. 
70  Brussel, ARA, Chambre des Comptes, inv. nr. 13024, fol. 7. Pas in 1660 werd de situatie herordend en kwamen deze plaatsen 

toe aan ’s-Hertogenbosch. Vgl. A. C. M. Kappelhof, 'Institutionele structuren in het noordoosten van Brabant: de Meierij van 
Den Bosch', in: A. C. M. Kappelhof e.a. ed., Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime 
(Hapert 1981) 9-30; 19. 

71  N. W. Posthumus, 'Keurboek van Oosterwijk', Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-
vaderlandsche recht 6 (1911) 174-203. Volgens Coopmans behelst de inhoud ‘voor 85% de gemeynte, de straten, wegen en 
waterlopen en voor 15% andere zaken (particuliere erven, openbare orde en veiligheid en economie)’. J. P. A. Coopmans, 'De 
betekenis van de gemeynten voor de dorpswetgeving in de Meierij van 's-Hertogenbosch (1250-1650), in: C. Streefkerk en S. 
Faber ed., Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan prof.mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit (Hilversum 1987) 139-154; 151. 

72  Jacobs, Justitie en politie, 42. 
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schout bezat immers de lage jurisdictie over het kwartier, en wordt in de literatuur daarom ook wel kwartierschout 

genoemd. Voor het berechten van zware misdrijven, waar lichamelijke of zelfs doodstraffen op stonden, was de hoge 

jurisdictie nodig. Deze berustte bij de hoogschout in ’s-Hertogenbosch, die dit recht over de gehele Meierij bezat.73 

Veel gebruikelijker was echter voluntaire of vrijwillige rechtspraak. Hierin stond niet een conflict centraal, maar een 

contract. Het betreft veelal transportcontracten, waarin goederen of valuta van eigenaar wisselden. De schepenen 

handelden hierin dan ook niet als rechters, maar als getuigen die de handelingen autoriseerden. Dit valt ook te herleiden 

uit het dictaat, waarover in hoofdstuk 3 meer. 

Het ambt van schepen was geen sinecure, zoals blijkt uit de schepenprotocollen. Zij moesten over een aanzienlijk 

inkomen beschikken om in staat te zijn zich van de dagelijkse arbeid te onttrekken. Een steekproef op basis van de 

protocollen van 1430-1431 en 1433-1434 toont aan dat de schepenen die tot de rijkste families behoorden ook het 

meest frequent aanwezig waren. Om die reden behoorden de schepenen vrijwel allen tot de aanzienlijke families binnen 

de vrijheid.74 Vaak bleven twee van hen in de tussenjaren nog betrokken bij de schepenbank als gezworenen. Laarhoven 

beweert dat in Oisterwijk geen elite bestond die de bestuursfuncties op oligarchische wijze verdeelde, en dat schepenen 

werden gekozen op basis van vaardigheden en competentie.75 Deze bewering kan worden ontkracht. Er zijn geen 

redenen om aan te nemen dat er niet werd gekeken naar de kunde van een kandidaat, maar vanwege de hierboven 

vermelde financiële minima bleek de sociaaleconomische positie uiteindelijk van zeer groot belang.  

 

1430-1431 (totaal: 421 akten) 1433-1434 (totaal: 346) 

Jan Jan Wijtmans 157 Gherijt van Meyensvoert 172 

Willem die Becker 138 Henric Laureyns Vannys 158 

Jacob van Brakel 116 Willem die Becker 129 

Wijtman Wouter vanden Dael 108 Laureyns vander Heyden 80 

Aert vander Heyden 100 Henric van Ethen 63 

Henric vanden Nuwenhuyse 88 Willem van Cuyck 55 

Aert Roekeloes 69 Henrick Emmen van Riel 39 

Figuur 1.1: Het aantal contracten waarbij elk van de schepenen betrokken was, in de dienstjaren 1430/1 en 1433/4. 

 

Ondanks de lage dichtheid van bronnen lijkt de eerste anderhalve eeuw van de vrijheid rustig te zijn verlopen. De 

hertog was aanwezig in de vrijheid in 1214, en in 1231 schonk hij het patronaatsrecht van de kerk van Oisterwijk, 

tezamen met het benoemingsrecht van de pastoor, aan de abdij van Sint Geertrui in Leuven.76 Dit hield in dat alle 

pastoors in de vrijheid tot deze abdij behoorden, en dus reguliere kanunniken waren die leefden volgens de regel van 

Augustinus, en bovendien van edele afkomst waren. 

Binnen het Brabantse netwerk van plaatsen en steden heeft Oisterwijk al zeer snel een aanzienlijke plaats 

ingenomen. Reeds in 1259, net een halve eeuw oud, werd ook zij verzocht door de stad Antwerpen om diens aloude 

bezit van een zoutmarkt te bevestigen. Tevens werden de vrijheidsrechten verder uitgebreid. In 1292 verleende de 

hertog het recht om accijns op bier en wijn te heffen, in 1300 volgde de verlening van gemeenschappelijke gronden 

(de ‘gemeinten’) en in 1355 kreeg de economische positie van de vrijheid extra voorrechten door de verlening van een 

weekmarkt en twee jaarmarkten.77 In dat laatste jaar sloot Oisterwijk zich aan bij de stedenbond die de stabiliteit in het 

hertogdom diende te waarborgen, daar hertog Jan III zonder mannelijke opvolger op sterven lag.78 Desalniettemin 

brak het jaar erop strijd uit tussen de pretendenten. Oisterwijk bleef oorlogsgeweld gespaard, maar de politieke onrust 

 
 

73  Idem, Justitie en politie, 28. 
74  Franken e.a., Oisterwijk, bijlage 8. 
75 Laarhoven, Het ontstaan, 95-96 en 108. Zijn bewering dat een adellijke afkomst en rijkdom in latere tijden pas een voorwaarde 

werden om tot het schepenambt toegelaten te worden is uit de lucht gegrepen en wordt door geen enkele bron ondersteund. 
Er waren sowieso slechts twee of drie families in de vrijheid van adel. 

76  ONB I, nrs. 110 en 152. Recent is door Franken e.a. de bewering geopperd dat, anders dan gebruikelijk was in de Kempen, 
vrijwel alle pastoors in Oisterwijk ook daadwerkelijk in hun parochie resideerden. Voor het gehele gebied berekende Bijsterveld 
dat 60% permanent afwezig was, 10% tijdelijk afwezig en slechts 30% permanent aanwezig waren. Franken e.a., Oisterwijk, 57. 
Bijsterveld, Laverend, 264. 

77  ONB I, nrs. 489 en 603. Een langslepend conflict met Oirschot over de exacte grenzen van deze gronden werd in 1390 door 
hertogin Johanna beslecht. Tilburg, RA, Chartercollectie Tilburg, inv. nr. 200. 

78  J. H. van Heurn, Historie der stad en meyerye van 's-Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant (Utrecht 
1776-1778) I, 212. 
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ging haar niet volledig voorbij. Om de oorlogskosten te kunnen voldoen, verpachtte hertog Wenceslaus het volledige 

kwartier van Oisterwijk voor drieduizend oude schilden aan de hertogin van Gelre.79 Tegen de vervreemding van een 

dergelijk belangrijk centrum kwam felle kritiek vanuit de Meierij, en in 1360 legden de inwoners van ’s-Hertogenbosch 

zelf de terugkoopsom bij elkaar om de schuld af te lossen. Wenceslaus en Johanna beloofden de stad schadeloos te 

stellen en nimmermeer enig deel van de Meierij te vervreemden.80 Deze belofte was echter een kort leven beschoren, 

daar ze slechts vier jaar later het dorp Waalwijk tot een heerlijkheid verhieven en overdroegen aan de heer van 

Brederode.81 

Het jaar 1388 bleek een rampjaar voor Oisterwijk. Twee jaar eerder was het conflict tussen Brabant en Gelre 

opnieuw opgeflakkerd, en met hulp van enkele bisschoppen verzamelde de hertog van Gelre een leger om Brabant 

binnen te vallen. Bij Ravenstein stuitte hij op weerstand, maar deze had geen schijn van kans: de Brabantse troepen 

werden verslagen en afgeslacht. Een verzoek van Johanna om een korte wapenstilstand te sluiten werd ingewilligd, 

maar de hertogin slaagde er niet in om in deze periode nieuwe troepen op te roepen om het hertogdom te verdedigen. 

Gelre trok verder, de weerloze Meierij in, en liet een spoor na van moord, verwoesting en brandstichting.82 Oisterwijk 

was een van de ongelukkige plaatsen: het werd platgebrand, en zelfs de beroemde gerechtslinde ontkwam niet aan de 

vlammen.83 Na de vrijheid volgden Moergestel, Hilvarenbeek en Boxtel nog voordat Gelre terug naar zijn eigen gebied 

trok. 

Maar de vrijheid werd weer opgebouwd, en bloeide op. In de vijftiende en zestiende eeuw bereikte zij het toppunt 

van haar welvaart.84 In tegenstelling tot de ongefundeerde beweringen van Laarhoven had de lakenhandel hier het 

grootste aandeel in. Oisterwijk had Antwerpen en Holland als grootste afzetmarkten, en kon zich meten met de stad 

Mechelen.85 De rijkdom van de vrijheid is ook af te lezen uit de toename van de armenzorg, en het aanzienlijke aantal 

 
 

79  M. A. J. Vermeer, ‘Oisterwijk onder Gelders bestuur: de verpanding van kwartier en vrijheid halverwege de veertiende eeuw’, 
De Kleine Meijerij. Vlugschrift van de Heemkundekring 67 (2016), 145-151. 

80  A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn e.a. ed., Kroniek van Peter van Os (Den Haag 1997) 86. Heurn, Historie, I, 219 en II, 378. 
Molius dateert deze gebeurtenissen abusievelijk in 1370 en vermeldt een bedrag van ‘tribus millibus quadringentis nummis, quos 
vocant veteres scutos’. J. A. M. Hoekx, Kroniek van Molius, een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad ('s-
Hertogenbosch 2003) 160. In zijn hoofdstuk over de financiële kant van de Brabantse oorlogsvoering in de veertiende eeuw 
besteedt Boffa geen aandacht aan het verpanden van domeinen, zie S. Boffa, Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Woodbridge 
2004). 

81  Brederode had de Brabantse annexatie van Valkenburg van enige jaren eerder bestreden. De schenking van de heerlijkheid 
Waalwijk en een jaargeld van negenhonderd oude schilden dienden ter verzoening. Van Heurn, Historie, I, 212-215. Waalwijk 
behoorde sinds 1232 tot de hertogelijke domeinen, zie ONB I, nr. 230. 

82  Boffa, Warfare, 34. Hij gaat echter voorbij aan de ravage die in de Meijerij werd aangericht. 
83  J. F. Willems en J. H. Bormans ed., Les gestes des Ducs de Brabant = De Brabantsche Yeesten, of rym-kronyk van Braband (Brussel 1839-

1869), vs. 9555-9565:   
 

‘Driendertich hondert glavien goet,  
Twee ende twintich hondert man te voet.  
Dus toegh van Gelre die hertoge vri  
Ierst tOesterwijc, dat brande hi  
Entie scoen linde, doe ic u cont,  
Op Sente Laureins avont  
Int jaer voirscreven, doe ic verclaer,   
XIIIc achtentachtentich jaer,  
Op die selve reise moedichleke   
Brande hi Gestel ende Beeke,   
Ende Bocxstel, buten, maer binnen niet.‘ 

 
 Peter van Os stelt het aantal glavien bij naar 2.400, zie Kroniek, 108. Huybers dateert de verwoesting van Oisterwijk abusievelijk 

in 1383, zie Huybers, Oud Oisterwijk, 13. Voor de symboliek van de lindeboom, zie J. Koldeweij, 'De 'bosboom' als beeld voor 
's-Hertogenbosch', in: B. Baert en V. Fraters ed., Aan de vruchten kent men de boom. De boom in tekst en beeld in de middeleeuwse 
Nederlanden (Louvain 2001) 141-166; 147. 

84  Voor een levendige beschrijving van het economische leven in de vijftiende en zestiende eeuw, zie Franken e.a., Oisterwijk, 92-
98 en 122-131.  

85  Volgens Laarhoven had de schepenbank een aantrekkingskracht op de omgeving, voornamelijk schepenen die uit de 
omringende dorpen naar het centrum trokken, zie Laarhoven Het ontstaan, 83-84. Zijn bewijsvoering is echter gebrekkig: hij 
probeert hun woonplaats te achterhalen op basis van naamsvermeldingen in de hertogelijke cijnsregisters van 1340 en 1380. 
Deze tonen echter alleen waar iemand goederen had liggen waarvoor hij de vorst cijnzen verschuldigd was. Bovendien zijn de 
registers niet op plaats ingedeeld, maar op cijnskring. Verschillende families die hij volgens deze methode in Oisterwijk situeert, 
zoals Peynenborch en Van den Leempoel, woonden in werkelijkheid in de omgeving. M. A. J. Vermeer, 'Het goed Te Leempoel 
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akten in de schepenenprotocollen waarin cijnzen en pachten werden beloofd aan inwoners door mensen buiten de 

vrijheid doet vermoeden dat Oisterwijk een plaats was met veel kapitaal en genoeg inwoners die bereid waren dit te 

investeren. 

De keerzijde van deze welvaart bleek halverwege de zestiende eeuw, toen opnieuw het buurland Gelre in oorlog 

raakte met Brabant. Onder leiding van de beruchte commandant Maarten van Rossum werden meerdere malen 

plundertochten uitgevoerd door het Brabantse platteland, waarbij de bevolking de keus kreeg tussen betalen of 

verwoesting. Het rijke Oisterwijk werd in de tochten van 1542 en 1543 aangeslagen voor respectievelijk vierduizend 

en zevenduizend gulden.86 Door deze bedragen op te hoesten werd een situatie als die in 1388 voorkomen, maar de 

oorlogen lieten de vrijheid berooid achter. Volgens Franken leefde in 1543, toen Karel V als hertog van Brabant een 

vrede sloot met Gelre, ongeveer een kwart van de inwoners in armoede.87 Driemaal, in 1546, 1563 en 1578, bood het 

bestuur van de vrijheid aan haar inwoners delen van de gemeenschappelijke gronden te koop aan, om de 

oorlogsschulden te kunnen voldoen. Zij had hiervoor speciale toestemming van de landsheer verkregen. Na 1543 was 

Oisterwijk aan het worstelen om deze situatie te boven te komen. De hoop om terug te keren naar de goede tijden 

werd echter de grond ingeboord toen de Nederlandse provincies in opstand kwamen tegen hun landsheer, vijfentwintig 

jaar later. 

  

 
 

en de familie Van den Leempoel: bijdragen over de veertiende en vijftiende eeuw', De Kleine Meijerij 65 (2014) 86-106 en C. van 
den Brekel, Kroniek van de geslachten Pijnenburg en van den Brekel (Nuenen 1993). Voor de rol van de lakenhandel in de vrijheid, zie 
Adriaenssen, 'De plaats van Oisterwijk' 27-48. 

86  Franken e.a., Oisterwijk, 120. 
87  Idem, Oisterwijk, 121. 
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Hoofdstuk II: De paleografische analyse van de bronnen 
 

 

 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het paleografische onderzoek naar het bronnencorpus. Op basis hiervan 

worden antwoorden gegeven op enkele belangrijke vragen. Hoeveel scribenten waren actief in Oisterwijk, en in welke 

jaren? Hoeveel scribenten werkten tegelijkertijd op de secretarie, en wat voor documenten schreven zij. Waren zij 

gespecialiseerd in de productie van een bepaald type document? Als eerste volgt een theoretisch en methodologisch 

exposé. De vijf daaropvolgende paragrafen behandelen elk een type bron. 

Voor deze studie is een bronnencorpus samengesteld, waarin alle documenten zijn opgenomen die in Oisterwijk 

of door Oisterwijkers zijn uitgevaardigd. Dit corpus is omvangrijk, maar eenzijdig qua aard. Er zijn vijf soorten 

documenten in te onderscheiden. Als eerste zijn er de oorkonden, uitgevaardigd ofwel door het bestuur van de vrijheid, 

ofwel door de schepenen als getuigen bij voluntaire rechtspraak. Als tweede behandelen we de schepenprotocollen. 

De derde groep wordt gevormd door de schoutrekeningen. Deze financiële administratie werd halfjaarlijks door de 

kwartierschout van Oisterwijk opgemaakt, en tezamen met die van de andere kwartierschouten en de hoogschout naar 

de Rekenkamer te Brussel gezonden. Het geschreven materiaal dat niet door de schepenbank of het vrijheidsbestuur 

is uitgevaardigd, maar wel binnen Oisterwijk is geschreven, wordt behandeld in de vierde paragraaf. Hieronder worden 

onder meer de archieven van de Tafel van de Heilige Geest en twee broederschappen besproken. Als laatste worden 

rechterlijke en bestuurlijke documenten uit andere plaatsen binnen het kwartier van Oisterwijk vergeleken om een 

antwoord te krijgen op de vraag of de scribenten een breder werkterrein hadden. Vanwege de reikwijdte van deze 

studie zal het onderzochte materiaal in deze laatste paragraaf beperkt blijven. 

De banden tussen de schepenbank en de andere instellingen binnen de vrijheid zijn altijd hecht geweest. Velen 

oefenden het ambt van gezworene of Heilig Geestmeester uit in de jaren waarin zij geen zitting in de schepenbank 

hadden. De broederschappen telden de aanzienlijkste inwoners onder hun leden, en de leden van het Wollenambacht 

namen deel aan het vrijheidsbestuur vanwege de rol van de lakenhandel in de Oisterwijkse economie. Het is daarom 

ook de verwachting dat we scribenten zowel ten behoeve van de schepenbank als van de andere instellingen zullen 

tegenkomen. Een situatie als in het stedelijke ’s-Hertogenbosch, waar iedere instelling een eigen klerk in dienst had, is 

zeer onwaarschijnlijk in Oisterwijk. 

 

1. Methodologie 

 

Op basis van het bronnencorpus staan twee methoden tot onze beschikking: de klassieke methode zoals uitgewerkt 

en beproefd door Kruisheer, Burgers en Dijkhof, en de Vlaamse methode van Prevenier.88 De eerstgenoemde methode 

neemt het handschrift van de documenten als uitgangspunt, terwijl de tweede vanuit het dictaat en de bewoordingen 

begint. Beide methoden zijn bruikbaar, hoewel hun aanhangers reeds jaren in wetenschappelijk conflict zijn.  

De klassieke methode gaat van tevoren uit van een vereenzelviging tussen ‘auctor’ en ‘scriptor’, tussen de redacteur 

van een tekst, en de persoon die deze tekst opschrijft.89 Scribenten hebben vrijheid in het samenstellen van 

(oorkonden)teksten en voegen persoonlijke elementen toe. Hieruit volgt dat zij de belangrijkste krachten in een 

schrijfcentrum zijn. Prevenier weerlegt dit: de twee taken kunnen verdeeld worden onder twee verschillende personen. 

Van hen is de redacteur de spil van een schrijfcentrum: hij creëert de dictaatformules die typerend zijn voor dat 

centrum. De persoon die vervolgens de woorden noteert, is van secundair belang. In zijn studie naar de grafelijke 

kanselarij in Vlaanderen begint Prevenier dan ook vanuit het identificeren van dictaatformules die kenmerkend zijn 

voor de Vlaamse kanselarij.90 Deze haalt hij uit documenten die onmogelijk buiten de kanselarij kunnen zijn 

geschreven, zoals brieven. Op basis van het gevonden kanselarijdictaat kan vervolgens een onderscheid worden 

gemaakt tussen de documenten die aan het grafelijke hof zijn geschreven, en de destinatarisuitvaardigingen.  

 
 

88  J. W. J. Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw (Leuven 1995). E. C. Dijkhof, Het 
oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325 (Leuven 2003). J. G. Kruisheer, De oorkonden. W. Prevenier, 
De oorkonden van de graven van Vlaanderen, 1191-aanvang 1206 (Brussel 1964-1971).  

89  Dijkhof, Het oorkondewezen, 32-33. 
90  Prevenier, De oorkonden, passim. 
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Kruisheer heeft hierop een overtuigende kritiek geschreven, voornamelijk betreffende de totstandkoming van het 

toetscorpus. De onbetwistbaarheid van de lokalisatie van documenten in de kanselarij is lang niet altijd zeker.91 

Misvattingen in deze stap brengen de integriteit van het gehele onderzoek omlaag. Dit is door Burgers aangetoond in 

zijn recensie betreffende de studie van Vleeschouwers naar de oorkonden van de Sint-Baafsabdij.92 Terzelfdertijd heeft 

Prevenier kritiek geuit op de klassieke methode. De meeste punten zijn weerlegd door Dijkhof, maar één zwakte 

erkende hij: het aantal originele documenten dient groot genoeg te zijn om een verantwoorde analyse van de 

schrijfhanden te kunnen maken. In de praktijk echter dient de paleograaf zich meestal te behelpen met slechts een 

klein aantal overgeleverde stukken. 

Alle hierboven genoemde historici hebben zich gericht op de twaalfde en dertiende eeuw, en nooit later dan 1325. 

Daar ons eigen corpus pas rond 1300 aanvangt, is zowel het aantal als de aard van de stukken anders. Als voorwaarde 

voor opname in het corpus hebben we gesteld dat een stuk moet zijn uitgevaardigd door geledingen van de Oisterwijkse 

vrijheidsbestuur, door instellingen of door privépersonen binnen Oisterwijk. De eerste grote groep wordt gevormd 

door de oorkonden: in totaal zijn 1.318 van deze stukken verzameld. Hierna volgen de schepenprotocollen, die bij 

elkaar uit 5.269 folia bestaan. Verscheidene andere bronnen zijn bestudeerd, waaronder nog enkele honderden folia 

aan rekeningen en een cartularium. Hoewel toch zeer aanzienlijk veel meer waardevol materiaal in de eeuwen moet 

zijn vergaan, is het overgeleverde corpus zeer aanzienlijk. De door Prevenier genoemde zwakte van een gering aantal 

originele documenten is daarom nauwelijks aanwezig. Tegelijk is het dictaat, evenals in ’s-Hertogenbosch en 

Henegouwen, reeds vanaf een dusdanig vroeg moment gestandaardiseerd, dat persoonlijke inbreng vrijwel niet 

achterhaalbaar is.93 De methode van Prevenier is daarom ongeschikt om ons onderzoek op te baseren. De klassieke 

methode blijft dus als primaire methodologie over.  

Ongeveer twintig jaar terug is deze methode verrijkt door de studie van Burgers, waarin de identificatie van 

schrijfhanden plaatsvindt aan de hand van een wiskundige benadering van het handschrift.94 Hoewel is aangetoond dat 

deze methode zeer accurate gegevens kan produceren, is het tevens een zeer tijdrovende bezigheid, zeker bij een 

omvangrijk corpus. Om die reden heeft Dijkhof enige jaren later een versimpelde versie van de methode ontwikkeld, 

waarbij de lettervorm, schrijfhoek en algemene karakteristieken de voornaamste aandacht krijgen.95 Deze versie is 

vervolgens gehanteerd bij latere exponenten van de klassieke methode, zoals Van Synghel en Van Camp. Evenals de 

twee laatstgenoemden hebben we de volledige methode van Burgers wel ingezet indien Dijkhof’s afgeleide geen 

duidelijk antwoord gaf.  

Voor de lokalisatie van de schrijfhanden hebben we van beide methoden gebruik gemaakt. Volgens de klassieke 

methode kan de scribent van een groep oorkonden, afkomstig zijn van één uitvaardiger voor meerdere destinatarissen, 

in de omgeving van de uitvaardiger worden gelokaliseerd. Eveneens kan de scribent van een groep oorkonden die van 

verschillende uitvaardigers aan één en dezelfde destinataris zijn gericht, rondom deze laatste persoon worden gezocht.96 

De betrokkenheid van een derde partij, ook al is deze niet of indirect betrokken bij de rechtshandeling, moet echter 

nooit direct worden uitgesloten.97 Ook middels de methode van Prevenier kunnen scribenten worden gelokaliseerd. 

Zijn bewering dat bepaalde documenten met vrijwel totale zekerheid binnen een zeker schrijfcentrum moeten zijn 

vervaardigd, vinden wij een aannemelijk uitgangspunt. De schepenprotocollen bijvoorbeeld, waarin duidelijk 

aanwijzingen te vinden zijn dat de contracten ter plekke zijn genoteerd, kunnen vrij onmogelijk op een andere locatie 

zijn geschreven.98 Hoewel Preveniers hypothese door Dijkhof wordt tegengesproken, maakt de laatste hier 

desalniettermin gebruik van.99 

 
 

91  Idem, De oorkonden, 33-34. 
92  J. W. J. Burgers, recensie van C. Vleeshouwers, 'De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent (819-1321)', Bijdragen tot de 

Geschiedenis 76 (1993), 239-243.    
93  Van Synghel, Actum, 30. In de Henegouwse kanselarij voert men een standardisatie in tussen 1337 en 1345. V. van Camp, De 

oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland: schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 
1280-1345 (Hilversum 2011) 48.   

94  Burgers, De paleografie, 20-51. 
95  Dijkhof, Het oorkondewezen, 38-39.  
96  Idem, Het oorkondewezen, 40. 
97  Dit was het geval bij de keur uit 1230, overeengekomen tussen de hertog en de inwoners van Oisterwijk, maar op schrift gesteld 

door een Bossche scribent. Zie ook hoofdstuk III, paragraaf 1.1. 
98  W. Prevenier, recensie van E. C. Dijkhof, 'Het oorkondenwezen', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 

120 (2005), 601-602. 
99  Zie ook paragraaf 3. 
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Hoewel de klassieke methode de meeste aandacht krijgt in dit onderzoek, wordt de methode van Prevenier niet 

vergeten. De oorkonden zijn namelijk zowel op paleografische als op diplomatische basis onderzocht. Met deze laatste 

onderneming is gepoogd dictaatgroepen te identificeren en het al dan niet bestaan van een connectie met individuele 

scribenten te bewijzen. Op deze wijze kan de vereenzelviging van de schrijver en de dictator, een aanname uit de 

klassieke methode, worden getoetst. 

 

2. De oorkonden 

 

Een aanzienlijk deel van de geschreven teksten die de schepenbank en het bestuur van Oisterwijk hebben 

uitgevaardigd, betreft oorkonden. Volgens Kruisheer zijn oorkonden ‘afzonderbare teksten, tot stand gekomen en 

bekrachtigd onder inachtneming van zekere vormvereisten, betreffende aangelegenheden van juridische aard en 

bestemd om als bewijs daarvan te kunnen dienen dan wel om er bekendheid aan te geven.'100 Van Caenegem legt de 

nadruk volledig op de functie en definieert hen als ‘documenten bedoeld om als bewijsstuk te dienen voor het 

verkrijgen of het bevestigen van een recht, of om een dergelijk bewijsstuk te kunnen voorleggen.’101 Een oorkonde 

wordt ook wel een grosse genoemd, naar de term ‘littera grossa’ of grote letter. Hiermee wordt het grotere, sierlijkere 

schrift bedoeld waarin oorkonden meestal zijn opgesteld. De tegenhanger, het kleinere en snellere gebruiksschrift, 

gebruikt in de protocollen bijvoorbeeld, wordt de ‘littera minuta’ of kleine letter genoemd. De minuutakte, welke 

verderop terugkomt, ontleent hier haar naam aan. 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de verzamelde oorkonden ingevoerd in een database. In totaal zijn hier 1.318 

stukken in opgenomen. Van dit aantal zijn 354 stukken overgeleverd in origineel en 210 in afschrift. De overige 753 

stukken zijn deperdita, documenten waarvan de tekst verloren is gegaan, maar het bestaan uit andere bronnen kan 

worden herleid. Voor deze laatste groep gold dat de datum van uitvaardiging bekend moet zijn als voorwaarde voor 

opname. Een groot deel van deze oorkonden is aangetroffen in de archieven van de gast- en Geefhuizen van Oisterwijk 

en ’s-Hertogenbosch. Het Regionaal Archief Tilburg heeft al haar oorkonden, waaronder de stukken die het hebben 

overleefd door als boekband te dienen, uit de oorspronkelijke collecties gehaald en verzameld op geografische basis, 

volgens de hedendaagse gemeentegrenzen. Hoewel dit het onderzoek heeft vergemakkelijkt, is het op historische 

gronden te bekritiseren. In de buitenlandse archieven bleken de fondsen van de abdijen van Tongerlo en Sint-Geertrui 

te Leuven, beiden van oudsher verbonden aan de vrijheid en het kwartier, erg rijk aan bronnen. De uiteindelijke 

database is beschikbaar als bijlage bij deze studie. 

Alvorens de bovengenoemde methodes toe te passen, hebben we eerst onze aandacht gericht op het aantal stukken 

en de verdeling in de tijd. Daar van de periode voor 1418 geen andere stukken resteren dan oorkonden, zijn deze zeer 

waardevol voor het onderzoek naar de oorsprong van de secretarie. Hoewel de protocollen vanaf 1418 een zeer 

compleet beeld schetsen van de productie, hebben we ook voor deze periode oorkonden verzameld, om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen. Bovendien is voor ’s-Hertogenbosch aangetoond dat scribenten soms in een 

bepaalde tak van administratie specialiseren. Door na 1418 slechts de protocollen op te voeren, gaan we wellicht voorbij 

aan enkele bijzonderheden die zich in de oorkonden voordoen. 

Een numerieke analyse van de dertiende eeuw heeft geen waarde. Het geringe aantal oorkonden kan onmogelijk 

een realistisch beeld schetsen. Slechts vier stukken zijn bekend: twee originelen, één afschrift en één deperditum. Vanaf 

1300 stijgt dit aantal echter consequent, zoals te zien is in figuur 2.1. Gedurende de eerste helft van de veertiende lijn 

verloopt deze stijging nog enigszins traag, maar een explosieve groei van stukken vindt plaats in de eeuw hierna. 

Uiteindelijk bedraagt het aantal in het eerste kwart van de vijftiende eeuw een vijfvoud ten opzichte van de situatie een 

eeuw eerder. Hierna zet een daling in, die tot het einde van de vijftiende eeuw duurt. Een veranderde situatie als gevolg 

van het verdwijnen van Tilburg en Goirle uit het rechtsgebied van de Oisterwijkse schepenbank is hier debet aan.  

 

 

 

 

 

 
 

100  Kruisheer, De oorkonden, 4.  
101  R. C. van Caenegem, Guide to the Sources of Medieval History (Amsterdam e.a. 1978), 62: ‘Charters ... are documents intended to 

serve as proof of the acquisition or confirmation of a right or to allow the production of such proof’. 



23 
 

 

 Origineel 

 

Afschrift Vermelding Totaal 

1301-1325 11 13 3 27 

1326-1350 21 8 10 39 

1351-1375 25 18 5 48 

1376-1400 40 15 40 95 

1401-1425 65 29 80 174 

1426-1450 62 43 134 239 

1451-1475 43 38 128 209 

1476-1500 26 27 124 177 

1501-1525 32 18 103 153 

1526-1550 28 1 126 155 

Totaal 353 210 753 1.316 

 

Figuur 2.1. Het aantal oorkonden uitgevaardigd door de schepenbank en het dorpsbestuur van Oisterwijk, per 25 jaar. 

 

De toename in stukken moeten we echter niet direct toeschrijven aan een toename in de vervaardiging. Het aantal 

oorkonden dat verloren is gegaan, hetzij door verwaarlozing, cancellatie van de inhoud, natuurrampen of simpelweg 

verlies, zou best eens zeer aanzienlijk kunnen zijn geweest. Tevens is het overleven van de onderzochte stukken 

allerminst toeval. Elke oorkonde die bewaard is gebleven, belandde uiteindelijk in het archief van een grotere instelling, 

zoals een abdij, gasthuis of rechtbank. Particuliere fondsen zijn voor Oisterwijk niet bewaard gebleven. Daar goederen 

en de rechten daarop en daarin werden verhandeld met de oorkonden van hun voorafgaande transporten, de retroacta, 

bevatten de archieven lange ketens over dezelfde goederen. Een dergelijke selectieve overlevering verstoort het beeld 

dus. Om die reden zijn in de protocollen ook vermeldingen van oorkonden (deperdita) gezocht, en dat niet zonder 

succes. 

 

2.1. De oorkonden tot 1301 

Wegens het zeer lage aantal oorkonden uit de eerste eeuw van Oisterwijks bestaan, onderwerpen we elk van deze 

stukken op zichzelf aan een onderzoek. Zij zijn namelijk van grotere waarde dan de oorkonden uit de latere eeuwen. 

De codificatie van de hertogelijke verlening van het ‘ius libertatis’ aan Oisterwijk is helaas niet overgeleverd in 

originele vorm. Een origineel, en tevens de eerstvolgende overgeleverde oorkonde, treffen we pas dertig jaar later aan. 

In september 1259 namelijk verklaren de ‘scabini opidi de Osterwich’, na ondervraging van de oude lieden in de 

vrijheid, dat er altijd een zoutmarkt in Antwerpen is geweest.102 Deze verklaring is op zichzelf vreemd, maar maakt 

deel uit van een reeks gelijke verklaringen door allerlei steden in Brabant. De aanleiding ligt in de poging van de hertog 

om de zoutmarkt van de Antwerpenaren te ontnemen en aan Mechelen te schenken. De Scheldestad, die haar oude 

rechten bedreigd zag, stuurde een bode door Brabant en zelfs naar Zierikzee om haar zaak te ondersteunen middels 

deze verklaringen.103 Floris Prims heeft in 1928 op basis van de oorkonden deze reis kunnen reconstrueren.104 Hij 

meent dat de verklaringen door de destinaris zijn geredigeerd en geschreven: in meerdere stukken herkende hij namelijk 

dezelfde hand. Recentelijk is deze opvatting gesteund door de editeuren van het tweede deel van het ONB. Zij hebben 

verklaard dat achter de oppervlakkige tekstuele verschillen een Antwerps dictaat schuil gaat.105 Ondanks de 

betrokkenheid van de vrijheid heeft zij dus geen rol gespeeld in de vervaardiging van het document. 

Weer ongeveer dertig jaar later volgt het tweede origineel. Uit de jaren ertussen is een hertogelijke verlening van 

het recht op bier- en wijnaccijns aan de vrijheid uit 1292 bekend, maar deze wordt slechts summier vermeld in de 

zeventiende eeuwse kroniek van de Oisterwijkse secretaris Lambert vanden Hoevel.106 In juni 1296 getuigen twee 

Oisterwijkse schepenen dat Wouter, ‘investitus’ van Diessen, al zijn goederen aan de abdij van Tongerlo heeft 

 
 

102  ONB I, nr. 276. 
103  Deze teksten zijn verzameld en uitgegeven door A. Wauters, De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, 

dans le Nord de la France, etc. Preuves (Brussel 1869) 189-195. 
104  Prims, 'De Antwerpse zoutkwestie'. 
105  ONB II, nr. 1033. 
106  ONB I, nr. 489. 
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overgedragen.107 In deze oorkonde vinden we twee kenmerken die typerend zijn voor de rest van het bronnencorpus: 

het verhandelen van goederen, en de aanwezigheid van slechts twee schepenen die als getuigen optreden en de 

oorkonde bezegelen.108 Voor grotere rechtszekerheid heeft ook de lokale ‘investitus’, Arnoldus de Oestilborgh, zijn 

zegel aan het document gehangen. Hierdoor is er sprake van drie potentiële vervaardigers voor deze oorkonde: de 

schepenbank, de abdij en Arnoldus, die aan de kerk van Oisterwijk is verbonden. Een toeschrijving aan de schepenbank 

is door het gebrek aan vergelijkingsmateriaal onmogelijk. Indien Arnoldus of een van de Oisterwijkse geestelijken de 

oorkonde zou hebben geschreven, zou dit het ontbreken van een secretarie kunnen suggereren. Vergelijkingsmateriaal 

uit de abdij bleek uiteindelijk de doorslag te geven: dictaatonderzoek wijst in de richting van deze partij als vervaardiger, 

zoals in hoofdstuk 3 wordt uitgelegd. 

De laatste oorkonde binnen deze periode wordt uitgevaardigd in december 1300 door hertog Jan I en bevestigt de 

uitgifte van de gemeente aan Oisterwijk.109 Tegelijkertijd verleent hij dit voorrecht ook aan de plaatsen Helmond, 

Mierlo, Nuenen en Gerwen, en Rixtel, Aarle en Beek.110 De originelen voor Mierlo en Oisterwijk zijn verloren gegaan, 

maar de tekst is in afschrift overgeleverd. Dictaatonderzoek wees uit dat alle vijf de teksten identiek zijn, terwijl het 

paleografische onderzoek de drie originelen aan één hand toeschreef. Het ligt daarom voor de hand dat ook de twee 

verloren oorkonden door deze scribent, volgens de regels van de klassieke methode een hertogelijke schrijfkracht, 

moeten zijn geschreven.111 

 

2.2. De oorkonden van 1301 tot 1550 

Over de volgende periode, die in totaal tweeënhalve eeuw bevat, zijn 349 originele oorkonden bewaard gebleven. 

Om deze overzichtelijk weer te geven hebben we, in navolging van Van Synghel, gekozen voor een cijfermatige 

presentatie middels tabellen. Elke tabel omvat een periode van vijfentwintig jaar en vermeldt per jaar het aantal 

originelen dat per hand is geschreven. Vanwege de hoeveelheid stukken is besloten per paragraaf een periode van vijftig 

jaar te behandelen. Hierbij dient te worden benadrukt dat deze periodisering slechts een presentatiemanier is, en 

geenszins een historische afbakening. Anders dan voor ’s-Hertogenbosch zal hier geen onderscheid worden gemaakt 

tussen vaste en incidentele krachten. Het kleinere aantal originelen en de verwachte lagere bezetting op de secretarie 

in vergelijking met de hoofdstad van de Meierij maakt een dergelijk onderscheid onhoudbaar en ook onnodig. 

Bovendien geven de oorkonden maar een deel van de totale productie weer: scribenten nu al adresseren als incidenteel 

kan gevolgen hebben voor het verdere onderzoek.  

In dit hoofdstuk hebben we tot nu toe de term oorkonde gebruikt om te refereren naar de tekst, in navolging van 

Kruisheer. Hieronder hebben we dus ook afschriften en deperdita geschaard. Vanwege de aard van het paleografische 

onderzoek dient het te worden opgemerkt dat we in de komende subparagrafen slechts gebruik zullen maken van de 

originele stukken. Deze zullen echter wel gemakshalve met de term oorkonde worden aangeduid. 

Het is interessant om op te merken dat de oorkondenproductie, zoals afgebeeld in figuur 2.1, gelijkenissen vertoont 

met de bevolkingsgroei zoals geschetst door Craane.112 Op basis van de haardstedentellingen neemt zij een toename 

waar tussen 1374 en 1438, gevolgd door een kleine afname gedurende de laatste zestig jaar van de vijftiende eeuw. Het 

eerste kwart van de zestiende eeuw toont echter weer een stijgende lijn. Een identiek patroon wordt gevonden in 

Kempenland en Peelland, terwijl ’s-Hertogenbosch en Maasland afwijken. Dit laatste schrijft zij toe aan de lotgevallen 

veroorzaakt door de oorlog met Gelre. Een groeiende bevolking kan een verklaring zijn voor een groeiende 

oorkondenproductie. Het lijkt ons daarom interessant om de productie van Oisterwijk te vergelijken met die van de 

andere kwartieren. 

 

 

 

 

 
 

107  ONB I, nr. 537. 
108  Het aantal schepenen was afhankelijk van de aard van de rechtshandeling. Voor een normale akte voldeed de aanwezigheid van 

twee, terwijl bij een opwinningsakte minstens vier en soms alle zeven schepenen aantraden. 
109  ONB I, nr. 603. 
110  ONB I, nrs. 600-604. 
111 Ook de bevestiging aan de poorters van ’s-Hertogenbosch is zeer waarschijnlijk binnen een hertogelijk ontstaansmilieu 

vervaardigd. Van Synghel, Actum, 194-195. 
112  Craane, 'Spatial patterns', 48-49. 
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2.2.1. De jaren 1301-1350 

 

 1
3
0
1
 

1
3
0
2
 

1
3
0
3
 

1
3
0
4
 

1
3
0
5
 

1
3
0
6
 

1
3
0
7
 

1
3
0
8
 

1
3
0
9
 

1
3
1
0
 

1
3
1
1
 

1
3
1
2
 

1
3
1
3
 

1
3
1
4
 

1
3
1
5
 

1
3
1
6
 

1
3
1
7
 

1
3
1
8
 

1
3
1
9
 

1
3
2
0
 

1
3
2
1
 

1
3
2
2
 

1
3
2
3
 

1
3
2
4
 

1
3
2
5
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Hand 3  1    1   1    1             4 

Hand 4          1 2     1 3 3  1   1   12 

Hand 5                        3 1 4 

hapax                        1  1 

totaal  1    1   1 1 2  1   1 3 3  1   1 4 1 21 

 

Figuur 2.2 en 3. Schrijfhanden aangetroffen in de originele oorkonden over de jaren 1301-1325 en 1326-1350. 

Uit de eerste helft van de veertiende eeuw zijn eenendertig oorkonden overgeleverd. De eerste jaren zijn hiermee 

ondervertegenwoordigd: het duurt pas tot 1307 voor er een origineel stuk gevonden wordt. Hierna blijven de aantallen 

laag, rond de één à twee per jaar, met vele onderbrekingen. Pas in de jaren dertig en veertig stijgt dit aantal. Tegenover 

dit kleine aantal oorkonden staat een relatief groot aantal schrijfhanden: Negen in totaal. In drie gevallen betreft het 

een hapax, schrijfhanden die slechts éénmaal voorbijkomen en dus niet te classificeren zijn. Vijf van hen schreven voor 

1335, en geen van hen was verantwoordelijk voor meer dan een paar oorkonden. Slechts hand 2 schreef vijf oorkonden, 

een in 1315, twee in 1316 en twee in 1320. Ook hand 1 schreef twee van zijn drie oorkonden in één en hetzelfde jaar. 

Aan hand 2 kunnen we nog een stuk toeschrijven: de zegelstaarten van een van zijn oorkonden uit 1316 zijn gesneden 

uit een ongebruikte oorkonde, die duidelijk van zijn hand is. Uit de tekst op de rechter staart, waar de woorden ‘Hessello 

[*** et H]enricus filius quondam G[odefri]di scabini in Oesterw[yc]’ te lezen zijn, blijkt dat het hier om een Oisterwijkse 

oorkonde gaat. De namen wijzen richting het jaar 1316.113  

Een speciaal geval is een oorkonde van november 1325. In deze uitspraak, of waerheit in de woorden van het stuk 

zelf, wordt een conflict geslecht tussen de hertog en Willem Gheerlachs vanden Bosch over hun rechten op de 

heerlijkheid van Moergestel. Het stuk werd uitgevaardigd door Roelof Pipenroy, drossaard van het hertogdom. Uit elk 

van de twee grootste nederzettingen in het kwartier, Oisterwijk en Hilvarenbeek, waren twee schepenen aanwezig.114 

Van de verschillende potentiële ontstaansmilieus, namelijk de Oisterwijkse schepenbank, de Hilvarenbeekse, de 

functionarissen van de drossaard en die van Willem Gheerlachs, is de tweede hoogst onwaarschijnlijk. Ook Oisterwijk 

is een twijfelachtige kandidaat: de hand is niet in andere Oisterwijkse documenten teruggevonden en de volgende twee 

oorkonden, uit 1327 en 1334, zijn geschreven door hand 3.115 We vermoeden daarom dat het vonnis van 1325 

vervaardigd is door een klerk van de drossaard.  

Vanaf 1335 is een verandering merkbaar. Op één enkele oorkonde uit 1338 na is de volledige productie in handen 

van één scribent, namelijk hand 4. Gedurende een periode van twaalf jaar schrijft deze een even groot aantal stukken, 

soms wel drie in een jaar. Na oktober 1347 is hij echter plots verdwenen uit Oisterwijk.116 Zijn lange en productieve 

 
 

113  Bijlage 2, nr. 20. Henricus Godefridi zat in 1316 in de schepenbank, het jaar waarin deze oorkonde was uitgevaardigd. Hessello, 
wiens naam slechts ten dele leesbaar is, is waarschijnlijk Hessello de Castro, eveneens schepen in dat jaar. 

114  Bijlage 2, nr. 26 
115  Bijlage 2, nrs. 27 en 28. 
116  Bijlage 2, nr. 47. 
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aanwezigheid wordt niet voortgezet door zijn collega’s: in de laatste drie jaar van deze periode treffen we drie handen 

aan: hand 5 en twee hapaxen. Hand 5, die vier stukken schrijft, is actief tussen mei 1349 (twee stukken op dezelfde 

dag) en februari 1350. Een correlatie tussen de terugval naar meerdere scribenten en de uitbraak van de Zwarte Dood 

in de jaren 1348-1351 kan worden geopperd, maar lijkt geen stand te houden. Noch voor het Meierijse notariaat, noch 

voor de Bossche schepenbank lijkt deze epidemie enige gevolgen te hebben gehad. Bovendien is de wetenschappelijke 

consensus dat Brabant slechts weinig heeft geleden tijdens deze uitbraak.117 

 

2.2.2. De jaren 1351-1400 
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Hand 8 3  3  1  2 3 1 4 1   1 3 1 4  1 1 1 2 2  2 36 

Hand 9                    2    1 1 4 

totaal 3  3  1  2 3 1 4 1   1 3 1 4  1 3 1 2 2 1 3 40 

 

Figuur 2.4 en 5. Schrijfhanden aangetroffen in de originele oorkonden over de jaren 1351-1375 en 1376-1400. 

Nadat we in de voorafgaande periode hand 4 als een mogelijke dorpsschrijver konden aanvoeren, lijkt dit niet 

aantoonbaar een vervolg te hebben gekregen in de jaren vijftig. Het geringe aantal bronnen maakt dergelijke beweringen 

onmogelijk. Hand 6 is actief in vier oorkonden uit de periode van 1353 tot 1360, maar een vast dienstverband blijkt 

niet uit de bronnen. Een oorkonde uit 1358, uitgevaardigd door het gehele corpus van Oisterwijk en Haaren, is namelijk 

gemundeerd door een andere schrijver, hand 7. Na dit jaar vertoont de productie een sterker stijgende lijn. Deze 

ontwikkeling zet door tot de helft van de vijftiende eeuw. Het is aannemelijk dat deze stijging een gevolg is van de 

aantrekkelijkere handelspositie van Oisterwijk. In 1355 namelijk ontvangt de vrijheid een marktprivilege van de hertog, 

waarin het wordt toegestaan tweemaal per jaar een grote markt te houden, alsook een weekmarkt. Dit moet een 

positieve invloed hebben gehad op het aantal handelaren dat de vrijheid bezocht.118 Terwijl in ’s-Hertogenbosch pieken 

zijn aangetroffen in het aantal uitgeschreven contracten op marktdagen, kent men in Oisterwijk niet een dergelijk 

verschijnsel.119 

Het jaar 1362 markeert het begin van een nieuwe periode. Een groeiend aantal documenten leidt tot een 

oorkondencorpus van negenenvijftig stukken, waarvan er vierenvijftig van één schrijver afkomstig zijn. Deze scribent, 

hand 8, begint in 1362, en neemt vrijwel de volledige productie op zich. Omdat het aantal oorkonden uit deze jaren 

relatief hoog is, en er ook meerdere originelen per jaar bekend zijn (vier stukken in 1374 en 1392 en zelfs zes in 1367), 

is het zeer onwaarschijnlijk dat hij de schrijftaken met een tweede schrijfkracht deelde. In dat geval zou namelijk diens 

volledige productie verloren zijn gegaan. Aldus achten wij het een zekerheid dat hand 8 de enige scribent was. Zijn 

aanstelling is van permanente aard tot januari 1400.120 

 

 

 

 
 

117  Van den Bichelaer, Het notariaat, 378-379. Van Synghel, Actum, 55. 
118  Zie ook hoofdstuk I, paragraaf 4. 
119  H. P. H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw (Assen 1955) 35. 
120  Bijlage 2, nr. 151. 
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2.2.3. De jaren 1401-1450 
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Hand 11         1 1 2 3 2 2            11 
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Figuur 2.6 en 7. Schrijfhanden aangetroffen in de originele oorkonden over de jaren 1401-1425 en 1426-1450. 

In de eerste helft van de vijftiende eeuw vinden er een aantal veranderingen plaats. Uit augustus 1418 stamt het 

oudste schepenprotocol, dat vervolgens erg compleet overgeleverd is. Door deze reeks hebben we een veel preciezer 

beeld van het aantal contracten dat de schepenbank verwerkt heeft.121 Daarnaast zijn over deze vijftig jaar 413 

oorkonden bekend, waarvan er maar liefst 126 in origineel zijn overgeleverd. Hiermee is het de best gedocumenteerde 

periode in het gehele onderzoek.  

Toevalligerwijs correspondeert het beginpunt van deze periode met het einde van de carrière van hand 8. Na 1400 

is zijn monopolie verdwenen. Slechts één oorkonde, uit oktober 1406, kan nog aan zijn hand worden toegeschreven.122 

Het schrift is vele malen groter en slordiger geworden: gezien zijn activiteit gedurende veertig jaar zal hij inmiddels een 

respectabele leeftijd hebben bereikt. De hand die hem in de laatste jaren assisteerde, hand 9, nam de productie over, 

en is op zijn beurt verantwoordelijk voor het merendeel van de oorkonden tot 1417.123 Hierna werd hij opgevolgd 

door hand 10. Ook deze scribent heeft enkele jaren als assistent gediend, tot hij vanaf 1418 tot het einde van deze 

periode solitair werkt. Slechts in de jaren 1434 tot 1438 wordt hij bijgestaan door hand 11, die een totaal van negen 

oorkonden mundeert. 

 

2.2.4. De jaren 1451-1500 
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121  Zie hoofdstuk II, paragraaf 3. 
122  Bijlage 2, nr. 171. 
123  Bijlage 2, nr. 219. 
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Hand 12 1   1 2   1  3   1   2          11 

Hand 15    2                1 2 1 1 2 1 10 

Hand 16                    1 1   1  3 

hapax        1                  1 

hapax                    1      1 

totaal 1   3 2   2  3   1   2    3 3 1 1 3 1 26 

 

Figuur 2.8 en 9. Schrijfhanden aangetroffen in de originele oorkonden over de jaren 1451-1475 en 1476-1500. 

Uit de laatste helft van de vijftiende eeuw zijn 386 oorkonden overgeleverd, waarvan 69 originelen. De daling ten 

opzichte van de vorige periode is grotendeels te wijten aan de oprichting van een schepenbank voor Tilburg en Goirle, 

waarvoor Filips de Goede in 1453 toestemming gaf. Oisterwijk verloor een deel van haar clientèle aan deze nieuwe 

bank en bijbehorende secretarie: na 1460 zijn contracten betreffende goederen in de twee dorpen een zeldzaamheid in 

het Oisterwijkse protocol.  

Tot 1455 blijft hand 10, evenals in de decennia ervoor, de meest productieve scribent in de secretarie. Met de 

uitzondering van slechts één stuk is de gehele oorkondeproductie van zijn hand. Zijn verdwijning na dat jaar zal dus 

waarschijnlijk in zijn persoonlijke sfeer kunnen worden gezocht. Uit 1456 zijn geen oorkonden bekend, maar de 

opvolging zal zonder problemen hebben plaatsgevonden. Hand 12 heeft in oktober 1455 één oorkonde gemundeerd,124 

en verschijnt vanaf 1457 als enige schrijver. Evenals zijn voorganger is ook zijn carrière van lange duur geweest: zijn 

laatste oorkonden schreef hij in 1491. Tezamen zijn zij gedurende 85 jaar actief geweest. Hand 12 is gedurende de 

zesendertig jaar van zijn carrière in Oisterwijk slechts vijf jaar afwezig geweest: tussen april 1467 en februari 1472 zijn 

er geen stukken van zijn hand overgeleverd. In die tijd wordt de productie overgenomen door hand 13. Vanaf 1470 is 

deze echter weer verdwenen. 

Een tweede scribent verschijnt in 1487, wanneer hand 15 oorkonden mundeert. Na het vertrek van hand 12 in 

1491 neemt deze de taken over: hij blijft in dienst tot 1500. Al in 1495 wordt hij geassisteerd door hand 16, die drie 

oorkonden op zich neemt in 1495, 1496 en 1499.125 Twee van deze stukken zijn van een bijzondere aard: zij behelzen 

de verkoop door het gehele corpus van Oisterwijk van jaarcijnzen. Deze akten houden verband met de economische 

malaise die de Meierij heeft geleden tijdens de oorlogen met Gelre. 

Twee onbekende handen schreven in deze periode elk een oorkonde, namelijk in januari 1483 en juni 1495.126 

Doordat zij nergens anders voorbij komen, is het onmogelijk hen als schrijfkrachten binnen de secretarie te lokaliseren. 

Toch zijn er aanwijzingen voor het ontstaansklimaat. Beide oorkonden betreffen de overdracht van goederen aan het 

klooster Catherinenberg, en zijn aangetroffen in het archief van deze instelling. Een dorsale aantekening op de oudste 

oorkonde, in dezelfde hand als het contract, luidt ‘de II mud rogghen die wi coften tegen den heiligen geest’. Aangezien 

met ‘wi’ het klooster is bedoeld, moeten we de scribent bij de kloosterpopulatie zoeken. Voor de latere oorkonde is 

dergelijk bewijs helaas niet voorhanden, al behoort een destinatarisuitvaardiging ook hier tot de mogelijkheden.  

 

2.2.5. De jaren 1501-1550 
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Hand 16 2 2   1 2 1   3 1 3 2  1 2 1 3 2 2    2 1 31 

totaal 2 2   1 2 1   3 1 3 2  1 2 1 3 2 2    2 1 31 

 

 
 

124  Bijlage 2, nrs. 365 en 372.  
125  Bijlage 2, nrs. 471, 474 en 480.  
126  Bijlage 2, nrs. 444 en 469. 
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Hand 16 2  1                       3 

Hand 20     1     2 2  1  1 1  1   1  2 1 1 14 

Hand 21       2 1                  3 

Hand 22            1   1           2 

Hand 23              1     1  2     4 

Hand 24                 1        1 2 

totaal 2  1  1  2 1  2 2 1 1 1 2 1 1 1 1  3  2 1 2 28 

 

Figuur 2.10 en 11. Schrijfhanden aangetroffen in de originele oorkonden over de jaren 1501-1525 en 1526-1550. 

 

In deze periode daalt het aantal stukken nog verder: een totaal van 307, tegenover 386 in de voorgaande vijftig jaar. 

Het merendeel betreft echter vermeldingen naar deperdita of afschriften in cartularia: slechts negenenvijftig originelen 

zijn bekend. Gedurende deze vijftig jaar zijn duidelijk twee perioden te onderscheiden. Hand 16, die sinds 1495 een 

assisterende functie heeft vervuld op de secretarie, treedt in 1501 naar voren als vaste scribent. Tot aan zijn laatste 

oorkonde, uit februari 1528, heeft hij letterlijk de gehele productie voor zijn rekening genomen. Evenals anderhalve 

eeuw eerder is deze productie dusdanig hoog dat een teloorgegane productie van een tweede scribent hoogst 

onwaarschijnlijk is. Met het wegvallen van hand 16 na 1528 lijkt de secretarie in zwaar weer te zijn gekomen. Tot aan 

1534 zijn drie handen aangetroffen, die tezamen slechts vier oorkonden hebben . 

Pas in 1535 keert de rust terug met het aantreden van een klerk die tot het einde van de bestudeerde periode in 

dienst blijft, namelijk hand 20. Hij is de enige van de drie scribenten die na 1534 nog optreedt; vanaf dat jaar schrijft 

hij dertien oorkonden. Een zevental oorkonden zijn aangetroffen in andere handen, waaronder twee van hand 22 en 

vier van hand 23. Deze zijn duidelijk ondergeschikten: hun activiteit bleef beperkt tot het munderen van oorkonden. 

Hoewel hun handen slechts bekend zijn uit dit geringe aantal stukken, zullen zij langere tijd in dienst zijn geweest. De 

minuutakten van deze oorkonden dragen namelijk de ingrossatieparafen ‘H’ en ‘B’. Beide parafen treffen we veelvuldig 

aan in de jaren veertig. Tenslotte werd hand 20 in zijn laatste jaar, 1550, nog vergezeld door een andere assistent, hand 

24. Hij had reeds in 1542 een oorkonde gemundeerd, en schreef in 1550 nog een tweede. In tegenstelling tot de andere 

twee zou deze scribent vanaf 1551 hand 20 opvolgen als secretaris.  

 

3. De schepenprotocollen 

 

Met het hertogelijke privilege, dat in 1230 op schrift werd gesteld, verwierf de Oisterwijkse schepenbank niet alleen 

het dagelijkse bestuur van de vrijheid, maar ook het recht om zich bezig te houden met voluntaire jurisdictie. Zoals 

reeds uit de oorkonden bleek, zou dit al snel de voornaamste bezigheid worden. Op vrijwel dagelijkse basis waren de 

schepenen actief met het aanhoren en bekrachtigen van contracten. Hun aanwezigheid gaf geloofwaardigheid en 

bewijskracht aan de overeenkomst en met hun zegels maakten ze het document rechtsgeldig om in conflicten overlegd 

te worden als bewijsstuk. Bij normale overeenkomsten was de presentie van twee schepenen voldoende, terwijl bij 

grotere zaken of conflicten zoals evictieprocedures regelmatig het voltallige schepencollege aanwezig was.  

Terwijl de oorkonden bedoeld waren als presentatie-exemplaren, om uitgedeeld te worden aan de betrokken 

partijen, werd een exemplaar van de overeenkomst, de minuut, bewaard bij de uitvaardiger. De correcte term voor een 

dergelijke codex is register: een verzameling van oorkonden uitgevaardigd door de vervaardiger van het boek (in dit 

geval de schepenen) ten behoeve van andere partijen. De tegenhanger, een verzameling van oorkonden afkomstig van 

verschillende uitvaardigers voor één en dezelfde partij, heet een cartularium. Binnen dit onderzoek is één cartularium 

paleografisch onderzocht, namelijk dat van de Tafel van de Heilige Geest, en een tweede doorgenomen vanwege de 

inhoud, afkomstig uit het klooster Catharinenberg.127 In de praktijk echter wordt voor een register de term protocol 

gebruikt. Dit woord is afkomstig uit de bronnen zelf: al in de vijftiende eeuw bezigen scribenten de term, of het Latijnse 

‘protocollum’, wanneer zij naar een dergelijk register verwijzen. Oorspronkelijk wordt hier echter niet naar het register 

 
 

127  Voor het eerstgenoemde cartularium, zie hoofdstuk II, paragraaf 5. 
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gerefereerd, maar naar de inhoud: een overeenkomst werd soms een protocol genoemd.128 De Oisterwijkse protocollen 

behoren tot de oudste van de Meierij. Slechts uit ’s-Hertogenbosch (1365), Boxtel (1393) en Helmond (1397) zijn 

oudere reeksen overgeleverd.129 De imposante reeks schepenprotocollen vormen het grootste deel van het 

schepenarchief: tot 1550 zijn er maar liefst 111 banden overgeleverd. In principe omvatten zij elk een compleet 

schepenjaar, hoewel in de oudste banden meerdere jaren bijeen zijn gebonden. Het schepenjaar begon op Gezworen 

Maandag, ofwel de maandag na Driekoningen. Aangezien deze dag kon vallen tussen 7 en 13 januari, duurde het 

schepenjaar in Oisterwijk niet precies een jaar. De protocollen bevatten oorspronkelijk alle contracten waar het college 

zich over had gebogen. Dit betrof niet alleen transporten en schuldbekentenissen, maar ook testamenten, vonnissen, 

verzoeningen en evictieprocedures. Slechts de handelingen van de voltallige schepenbank als bestuurscollege zijn niet 

in deze registers opgetekend. Deze hebben waarschijnlijk een aparte reeks gevormd, die naderhand verloren is gegaan. 

Anders dan de schepenprotocollen, waarvan de informatie nog lange tijd rechtsgeldig en nuttig is, verliest 

bestuursadministratie vrij snel zijn waarde. Wel registreert de klerk in 1434 enkele akten waarin het college 

gemeenschappelijke gronden uitgeeft aan inwoners van de vrijheid, maar deze contacten zijn in wezen niet anders dan 

reguliere transporten. 

Smulders heeft op basis van marginalia in de protocollen voor ’s-Hertogenbosch aangetoond dat de minuut de 

basis vormde voor de tekst van de oorkonde.130 Mosmans kwam voor de Bossche notarissen tot dezelfde conclusie op 

basis van concepten en aantekeningen.131 In andere onderzoeken binnen en buiten de Lage Landen blijken andere 

gewoonten. In Polen werden aantekeningen, gemaakt tijdens de schepenzittingen, uitgewerkt tot uitgebreide contracten 

in gemeentelijke boeken.132 In de kanselarij van Henegouwen was het zelfs gebruikelijk om een oorkonde na voltooiing 

over te nemen in de registers.133 De uitgebreide marginalia waar Smulders zijn conclusies uit trekt, met voorbeelden 

waarin de secretaris de ingrossator instrueert in de juiste redactie, zijn in Oisterwijk zeer zeldzaam. De productieschaal 

is uiteraard vele malen kleiner dan in het verstedelijkte ’s-Hertogenbosch, zodat dergelijke correspondentie niet nodig 

was, of niet schriftelijk verliep. Toch zijn enkele voorbeelden gevonden die het bestaan van een zelfde werkwijze als 

in de hoofdstad ondersteunen.134 Daarnaast leiden andere aantekeningen tot dezelfde conclusie. In de marges van de 

protocollen werd aangetekend wanneer van een contract een oorkonde was vervaardigd. De meest voorkomende 

opmerking, naast de betaling van het zegelgeld middels solvit, was het woord ‘facta’, afkomstig van ‘littera est facta’.135 

Niet altijd werd besloten een contract om te werken tot een oorkonde: soms was de registratie in de protocollen voor 

beide partijen voldoende. Dit werd aangegeven met ‘non facta’ of ‘non scribatur’.136 Daarnaast zijn de meeste akten in 

de protocollen doorgehaald. De wijze waarop dit gebeurde varieert van een paar eenvoudige strepen tot geometrische 

figuren die op zespuntige sterren lijken. In de jaren veertig van de zestiende eeuw treffen we zelfs doorhalingen aan 

die een letter vormen en mogelijk specifiek verwijzen naar de munderende secretaris of klerk. Zo zijn sommige 

contracten doorgehaald met een W, en anderen door een R. De contracten waar een doorhaling ontbreekt, zijn 

onvoltooid gelaten of voorzien van een ‘non facta‘-opmerking.137  

Uit de vele toevoegingen en doorhalingen in de protocollen leidde Jansen af dat de contracten ter plekke werden 

opgeschreven, in het bijzijn van de partijen en schepenen.138 De definitieve vorm van het contract werd tijdens het 

schrijven pas vastgesteld. Indien de partijen niet in staat waren voor de schepenbank te verschijnen, was het niet 

ongebruikelijk dat twee schepenen hen bezochten, en daar zelf, of met de hulp van een aanwezige die de schrijfkunst 

machtig was, een concept van schreven. Bij terugkomst overhandigden zij dit concept aan de klerk, die het in het 

 
 

128  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, losliggend bij fol. 25: 'dit is dat prothocolle vanden commerscappe vanden huyse 
ende hoff'. Zie ook Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek. 

129  Van Synghel, Actum, 86-87. 
130  Smulders, 'Over het schepenprotokol', Brabants Heem 19 (1967) 159-165.  
131  J. Mosmans, 'De middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch', Bossche Bijdragen 6 (1923-4) 136-196; 172. Van den Bichelaer, 

hoewel schatplichtig aan Mosmans, verwijst niet naar dit artikel wanneer hij het wordingsproces van de notariële grosse 
beschrijft, Van den Bichelaer, Het notariaat, 177-188. 

132  Bartoszewicz, 'Urban Literacy', 168. 
133  Van Camp, Oorkonden, p. 162. Dit was een gebruikelijke werkwijze in kanselarijen, Van Caenegem, Guide, 80. 
134  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 39r: ‘nota Ghiselbertus habebit litteram de ista clausula scilicet quod Johannes 

predictus ista .II. modios siliginis hereditarie paccionis non alienabit nec vendet sine consensu Ghiselberti etcetera’. Ibidem, inv. 
nr. R. 153, losliggend bij fol. 15: ‘Nota littera de …. termino est ingrossata et de alijs terminis’.  

135  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 150, fol. 2r.  
136  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 146, fol. 3r. 
137  Ibidem, inv. nr. R. 249, fol. 58r-v. 
138  Jansen, Landbouwpacht, 35. 
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protocol opschreef, onder vermelding van de opmerking ‘portatum per scabinos’. De contacten zijn over het algemeen 

in chronologische volgorde ingeschreven. Slechts wanneer een contract later wordt meegebracht, of een onvoltooide 

akte later wordt afgemaakt, correspondeert de datum niet met die van omringende akten. 

De onderstaande tabel toont het aantal folia en contracten in de protocollen per vijfentwintig jaar. In totaal zijn 

tussen 1418 en 1550 ongeveer vijfentwintigduizend contracten geregistreerd, waarvan bij circa 1.4 procent ook nog 

een oorkonde is bewaard. Gedurende de eerste decennia van de vijftiende eeuw bereikte de productie een hoog niveau: 

het aantal ingeschreven contracten is aanzienlijk, en de protocollen zijn volumineuze banden. In de totale aantallen is 

dezelfde ontwikkeling terug te zien als bij de oorkonden. Vanuit een piek in de eerste helft van de vijftiende eeuw daalt 

het aantal in de volgende vijfenzeventig jaar. Het tweede kwartaal van de zestiende eeuw laat vervolgens weer een lichte 

stijging zien. 

 

Periode Folia  

totaal139 

Folia  

per protocol 

Contracten 

totaal140 

Contracten  

per jaar 

Contracten  

per folium 

1418-1450141 809 51 5.858 235 7.24 

1451-1475 739 33 5.036 202 6.81 

1476-1500 747 33 4.580 183 6.13 

1501-1525 1.217 49 4.646 186 3.82 

1526-1550 1.757 71 5.383 215 3.06 

Totaal 5.269 43 25.503 204 4.84 

 

Figuur 2.12. De omvang en het aantal contracten in de schepenprotocollen, gemiddeld per 25 jaar.  

Gedurende de onderzochte periode maakt het protocol een ontwikkeling door. Het aantal contracten dat per folium 

wordt ingeschreven daalt. Waar de scribenten in de jaren 1420 meer dan zeven contracten op één pagina kwijt konden, 

is dit minder dan de helft een eeuw later. Deze ontwikkeling, die gepaard ging met een verhoging van de regelafstand 

en de witruimte tussen de verschillende contracten, verhoogt de leesbaarheid. De linkermarge werd verbreed, om latere 

toevoegingen mogelijk te maken.142 De hoeveelheid abbreviaturen in de tekst daalde bovendien, en ook het vaste 

dictaat wordt vaker volledig uitgeschreven. Naast de interne mise-en-page treffen we ook extern meer veranderingen 

aan. Vanaf de jaren zeventig van de vijftiende eeuw wordt het gebruikelijk dat de protocollen een perkamenten band 

krijgen. Bij enkele van de oudere protocollen komen we dit al tegen, maar dan betreft het voornamelijk hergebruikte 

oorkonden, waarvan de inhoud niet langer rechtsgeldig was. Het gebruik van nieuw en onbeschreven vellum doet 

vermoeden dat de klerken er meer zorg voor zijn gaan dragen. Vanaf dezelfde tijd wordt op de kaft ook het jaar 

geschreven waar de inhoud betrekking op heeft, gevolgd door de naam van de secretaris vanaf de jaren 1530. Een 

laatste toevoeging vindt plaats in 1557, wanneer indices voorin het protocol worden gebonden. De namen van de 

eerste en tweede partij staan alfabetisch gerangschikt op eerste letter van de voornaam, met een aparte categorie voor 

testamenten en erfgenamen. Met deze uitbreiding bereikte de ontwikkeling van het protocol zijn einde, en deze vorm 

behoudt het in de volgende eeuwen. 

Van Synghel heeft overtuigend het oudste protocol van ’s-Hertogenbosch verbonden met de aankoop van een 

nieuw stadhuis in 1366.143 Op basis van de signaturen op de schepenoorkonden heeft ze ook het vermoeden geuit dat 

men de registers is gaan bijhouden sinds circa 1351. Voor Oisterwijk hebben historici dezelfde vraag gesteld: is het 

protocol van 1418 daadwerkelijk het oudste, of slechts het oudste dat is overgebleven? Smulders, Franken en 

Laarhoven neigen naar de tweede optie, zonder hier echter overtuigend bewijs voor aan te dragen.144 Wij zijn echter 

van mening dat dit onjuist is, en dat dit protocol inderdaad het eerste moet zijn geweest. 

 
 

139  Slechts de katernen van de protocollen zijn geteld, niet de losliggende bladen. 
140  Voor de jaren 1418-1437 en 1476-1550 (Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nrs. R. 143-149 en 182-253) is gebruik gemaakt van de 

regesten van W. de Bakker, G. Berkelmans, S. Ketelaars en de auteur. Over de jaren 1438-1475 zijn het aantal contracten tijdens 
het bestuderen van de protocollen geteld.  

141  Vanwege het verlies van de jaren 1401-1417 en gedeeltelijk van de jaren 1424/5, 1427/8, 1432, 1434, 1437/8, 1441/2, 1444 en 
1447/8 hebben we de eerste helft van de vijftiende eeuw als een aan 25 jaar gelijkwaardige periode gerekend. 

142  Zie ook hoofdstuk V, paragraaf 3.  
143  Van Synghel, Actum, 80-87. 
144  Franken e.a., Oisterwijk, 70. Laarhoven, Het ontstaan, 87, beweert dat de vondst van oorkonden vanaf 1367 impliceert dat er ook 

al een schepenprotocol uit die tijd moet zijn. 
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Dit protocol is begonnen in juli of augustus 1418: bovenaan het eerste folium vindt men een opgave van de 

schepenstoel en de datum ‘anno XVIIIo IIIa die augusti’, terwijl de eerste akte van 10 juli dateert. Deze datering doet 

vreemd aan: het hangt niet samen met het schepenjaar, noch met het jaarbegin volgens Paasstijl, hetwelk men in 

Oisterwijk hanteert. Als men echter weet dat de protocollen, als onderdeel van het schrijfambt, aan de klerk 

toebehoorden, en niet aan de schepenbank, wordt de situatie duidelijker. Zoals Van den Bichelaer reeds opmerkte, 

heeft Gielis van Dusel dit ambt in 1412 gepacht voor een periode van drie jaar, beginnende op Sint-Jansgeboorte (24 

juni).145 Een verlenging van nogmaals drie jaar volgde in 1415. Zijn ambtstermijn eindigde derhalve op 24 juni 1418, 

zodat een nieuwe klerk niet veel later zal zijn aangesteld, enkele weken voor de aanvang van het protocol. 

 

Inventarisnr. Periode Periode  

volgens Smit 

143 juni 1418 – januari 1422  1418-1421 

144 januari 1422 – juni 1423  1421-1423 

145 juli – december 1423 januari 1426 – januari 1427 1425-1426 

146 januari 1429 – januari 1430  1428 

147 januari 1430 – januari 1431  1429-1430 

148 januari 1433 – januari 1434 laatste folia 1434 en 1436  1432-1433 

149 januari – december 1435 januari – april 1436, laatste 

folia 1435-1436 

1434 

150 januari – december 1436  1435-1436 

151 september – december 1438  1438 

152 januari 1440 – februari 1441  1439-1440 

153 januari 1443 – januari 1444  1442 

154 januari – augustus 1444  1443 

155 januari – oktober 1445  1444 

156 januari – oktober 1446  1445 

157 januari – november 1449  1448 

158 februari 1450 – januari 1451  1449 

159 januari 1451 – januari 1452  1450 

160 januari 1452 – januari 1453  1451 

161 januari – december 1453  1452 

162 januari 1454 – januari 1455  1453 

163 januari 1455 – januari 1456  1454 

164 januari – augustus 1456 augustus 1456 – januari 1457 1455 

 

Figuur 2.13. Chronologisch overzicht van de minuutakten in de schepenprotocollen, 1418-1456 

Alvorens aan het onderzoek van de protocollen te beginnen, is het van belang de chronologie van hun inhoud 

correct weer te geven. De door Smit aangegeven dateringen in de archiefinventaris zijn te simpel en regelmatig 

incorrect. Met name in de oudste protocollen is de chronologische reikwijdte gecompliceerder dan Smit beweert. 

Daarbij heeft hij de omrekening van Paasstijl nagelaten, die tot ver in de zestiende eeuw in Oisterwijk wordt gebruikt. 

Ieder jaarcijfer in de inventaris moet dan ook met één eenheid worden verhoogd. Voor de oudste protocollen is in 

figuur 2.13 de chronologie in meer detail uitgewerkt, op basis van de dateringen van alle contracten. Met deze kennis 

vallen enkele zaken op. Al zeer vroeg wordt de chronologische reikwijdte in de protocollen gelijkgesteld aan het 

schepenjaar, met het begin op Gezworen Maandag. Ook in de samengestelde protocollen, zoals het oudste, wordt het 

begin van de nieuwe schepenjaren 1419, 1420 en 1421 aangegeven, inclusief opgave van de nieuwe schepenstoel. Ook 

blijkt dat de oudere protocollen niet compleet zijn. De jaren 1424, 1425, 1432, 1434, 1439, 1441, 1442, 1447 en 1448 

ontbreken, en over 1438 is slechts een fragment over. De banden van deze jaren zijn waarschijnlijk reeds vroeg verloren 

gegaan. De paar gecombineerde banden, waarin meerdere jaren gebonden zijn, vormen een lastig studieobject. In de 

 
 

145  Van den Bichelaer, Het notariaat, 148. In zijn weergave van Van Dusels ambtstermijn is de datum niet omgerekend naar Paasstijl. 
De jaren 1411-1414 die hij opgeeft zijn dan ook incorrect. 
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band waarin de jaren 1423 en 1426/7 gebonden zijn, zijn duidelijk twee codicologische eenheden te herkennen, die 

naderhand zijn samengebonden. Het protocol voor de jaren 1435 en 1437 kent een dergelijke scheiding echter niet. 

Het begin van het jaar 1437 vindt plaats midden in een katern, dat bovendien begint met contracten uit 1435. Nog 

vreemder is het feit dat de volgende band het jaar 1436 bevat, wat chronologische precies tussen deze twee jaren inpast. 

Een afdoende verklaring is nog niet gevonden voor dit verschijnsel. 

In tegenstelling tot hun Bossche collega’s hebben de Oisterwijkse klerken nooit een parallelle registervoering 

ingevoerd.146 De kleinere schaal en het geringer aantal klerken zal hier debet aan zijn. Evenmin zijn contracten 

opgedeeld naar hun aard.147 Slechts de jaarlijkse tiendpachtingen aan de abdijen van Sint-Geertrui en Tongerlo, twee 

grootgrondbezitters in de omgeving, worden bij elkaar gezet onder een aparte titel, ook al liggen de data van deze 

contracten vaak maanden uiteen.148 Tegen 1530 vinden we een tweede interessante groepering van contracten: een 

protocol dat op de titelpagina de opmerking ‘Fragmentarij ex pluribus colligati’ vermeld: een verzamelband met allerlei 

losse akten.149 Het merendeel kan worden gedateerd tussen 1528 en 1530, maar sommigen gaan zelfs terug tot 1522. 

Mogelijk is dit een band waarin contracten die oorspronkelijk op losse blaadjes waren aangevoerd, uiteindelijk zijn 

samengevoegd. Tezamen met de overgebleven blaadjes met concepten vormt dit register een illustratie van een 

belangrijk aspect van het registratieproces: een niet onaanzienlijk deel van de akten werd op deze manier van buiten de 

schepenbank aangevoerd. Vaak dragen deze akten in het protocol de aantekening ‘portatum per scabinos’ (gebracht 

door schepenen). In veel gevallen was de klerk de schrijver van deze teksten, maar in principe kon dit een ieder zijn, 

zoals een geestelijke of zelfs een van de schepenen zelf. Om die reden moeten de schrijfhanden van deze teksten met 

voorzichtigheid worden behandeld, daar een connectie met de secretarie geen vast gegeven is. In alle gevallen echter 

zijn ze opgemaakt volgens de gebruikelijke dictaatformules en gewoonten van de secretarie, zodat de schrijver of 

minstens een van de aanwezige schepenen hier kennis van moet hebben gehad. 

In figuur 2.14 is de paleografische analyse van de schepenprotocollen tussen 1418 en 1555 weergegeven. De 

chronologische weergave volgt de schepenjaren, niet de reguliere kalender. Er is een onderscheid gemaakt tussen 

regelmatige registratie en incidentele registratie. Bij bestudering van de analyse wordt duidelijk dat gedurende lange 

perioden telkens één scribent verantwoordelijk was voor het grootste deel van de productie. Vermoedelijk hebben we 

hier te maken met de secretarissen. Vanaf 1452 verschijnt hand 12 als assistent van hand 10. Op het moment dat hand 

10 zijn schrijfactiviteiten staakt, in 1456, neemt hand 13 zijn taken over en verschijnt als primaire scribent gedurende 

de volgende veertig jaar. Op zijn beurt wordt hij door enkele andere schrijvers bijgestaan. Het aantal assisterende 

klerken stijgt rond die tijd: in 1435 verschijnt de eerste, terwijl in 1456 een totaal van maar liefst vier actief zijn. De 

eerste assistent was hand 11. Hij registreerde op incidentele basis tussen 1437 en 1446, terwijl hij in het eerste jaar zelfs 

een heel katern volschreef. Zijn ondergeschikte positie ten opzichte van hand 11 wordt duidelijk uit het feit dat de 

laatste meerdere malen de schepenen en datumopgave toe heeft gevoegd aan zijn akten. In de jaren 1435, 1443 en 1446 

worden drie aangevoerde akten geschreven door hand 9, die in de oorkonden tussen 1395 en 1417 voorkomt. In 1445 

volgt een nieuwe scribent, hand 14. Hij schrijft dat jaar een heel folium vol in het protocol, maar verdwijnt hierna tot 

het volgende decennium. 

Na 1456 verdwijnen de assisterende handen en werkt hand 12 alleen. In april 1467 verschijnt een nieuwe scribent, 

hand 13. Deze begint met een nieuw katern en houdt de protocollen gedurende drie jaar bij. Hand 12 lijkt afstand te 

hebben gedaan van zijn taken: hij registreert slechts een handvol contracten, en is in 1469 zelfs geheel afwezig. Deze 

situatie blijft echter niet lang gelden en in 1471 keert hij weer terug in zijn oude functie. Hand 13 blijft hem nog 

assisteren gedurende vier jaar, maar komt niet meer voor na 1475. Gedurende de rest van zijn carrière heeft hand 12 

geen behoefte meer aan assistentie. Tot 1491 blijft hij de enige scribent op de secretarie. In dat jaar wordt hij vervangen 

door een nieuwe klerk, hand 15. Deze blijft tot en met 1499 in dienst, vanaf 1494 met een assistent. Deze schrijver, 

hand 16, begint met enkele incidentele registraties, maar neemt al vlug een aanzienlijk deel van de schrijftaken op zich. 

Hij volgt hand 15 na 1499 dan ook op. 

Gedurende de daaropvolgende dertig jaar, vanaf 1500 tot 1530, is hand 16 de enige schrijver in de secretarie. Vrijwel 

de gehele productie is van zijn hand. Een van de weinige andere handen die we in die periode aantreffen is die van zijn 

voorganger, hand 15, die tussen 1502 en 1507 enkele contracten registreert. Deze hebben allen betrekking op een 

 
 

146  Van Synghel, Actum, hoofdstuk 2.3.1.  
147  Smulders, 'Over het schepenprotokol', 164. 
148  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 27r. 
149  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 234. 
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zekere Mathijs Schenaerts, waar we later op terug zullen komen. De andere schrijfhanden zijn aangetroffen op 

losbladige ‘portatum‘-contracten, waardoor het te betwijfelen is of zij een functie binnen de secretarie hebben bekleed. 

Het zouden hier even goed geletterde dorpsbewoners of schepenen kunnen betreffen, die een contract als eenvoudig 

concept op een los blaadje hebben ingeleverd. 

 

 

Figuur 2.14. Schematische weergave van de schrijfactiviteit in de schepenprotocollen tussen 1418 en 1550. 

 

 

Jaar Reguliere schrijfactiviteit Incidentele schrijfactiviteit 

1418 10    

1419 10    

1420 10    

1421 10    

1422 10    

1423 10    

1424-1425 ontbreekt   

1426 10    

1427-1428 ontbreekt   

1429 10    

1430 10    

1431-1432 ontbreekt   

1433 10    

1434 10    

1435 10  9  

1436 10   

1437 10 11   

1438 10  11  

1439 ontbreekt   

1440 10    

1441-1442 ontbreekt   

1443 10  9 11 

1444 10    

1445 10 14   

1446 10 11 9  

1447-1448 ontbreekt   

1449 10    

1450 10    

1451 10  12  

1452 10    

1453 10    

1454 10  12  

1455 10  12  

1456 10 12 14 13 

1457 12    

1458 12  14  

1459 12    

1460 12    

1461 12    

1462 12  14  

1463 12    

1464 12    
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Jaar Reguliere schrijfactiviteit Incidentele schrijfactiviteit 

1465 12    

1466 12  14  

1467 12 13   

1468 13  12  

1469 13  14  

1470 13  12 14 

1471 12  14 13 

1472 12 13   

1473 12 13   

1474 12  13  

1475 12    

1476 12    

1477 12  14  

1478 12  13 hapax 

1479 12    

1480 12    

1481 12    

1482 12    

1483  12    

1484 12    

1485 12    

1486 12    

1487 12    

1488 12    

1489 12    

1490 12    

1491 12 15   

1492 15    

1493 15    

1494 15  16  

1495 15  16  

1496 15 16   

1497 15 16   

1498 15 16   

1499 15 16   

1500 15 16   

1501 16    

1502 16  15  

1503 16  15  

1504 16  15 hapax 

1505 16  15  

1506 16  15 hapax 

1507 16  15 hapax 

1508 16  15 hapax 

1509 16    

1510 16    

1511 16    

1512 16    

1513 16    

1514 16    

1515 16    

1516 16    
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Jaar Reguliere schrijfactiviteit Incidentele schrijfactiviteit 

1517 16    

1518 16    

1519 16    

1520 16    

1521 16    

1522 16    

1523 16    

1524 16    

1525 16    

1526 16    

1527 16    

1528 16     

1529 16 17 18  

1530 16 19 17 18 

1531 19 21   

1532 21    

1533 21    

1534 21    

1535 21    

1536 21  20  

1537 20    

1538 20  18  

1539 20    

1540 20    

1541 20    

1542 20    

1543 20    

1544 20    

1545 20    

1546 20    

1547 20    

1548 20    

1549 20    

1550 20    

 

Vanaf 1529 wordt hand 16, die op dat moment bijna vijfendertig jaar actief is, bijgestaan door hand 17, en later 

ook nog door hand 18. Hij verdwijnt van het toneel vanaf 1530, waarmee hij de continuïteit in de secretarie 

onderbreekt. Er verschijnt namelijk geen duidelijke opvolger, maar de taken worden door meerdere, incidentele handen 

waargenomen. De twee assistenten verdwijnen in juni 1531, en een nieuwe scribent, hand 18, neemt de taken over tot 

en met 1533. In deze jaren vult deze precies één protocol. Met de aanvang van het schepenjaar in januari 1533 neemt 

hij afstand. 

Vanaf dat jaar verschijnt hand 20. De twee voltooide protocollen van zijn hand lopen elk weer over een volledig 

jaar, vanaf januari. Halverwege het derde jaar houdt hij op, mogelijk is hij overleden. Het protocol van 1536 eindigt 

namelijk abrupt in mei, en er is een lacune van zeven maanden tot het begin van het nieuwe schepenjaar. Evenmin zijn 

uit die maanden oorkonden overgeleverd, zodat de werkzaamheden van de secretarie miniem zullen zijn geweest of 

wellicht zelfs tijdelijk hebben stil gelegen. Toch hebben deze ontwikkelingen geen gevolgen gehad voor de vraag naar 

oorkonden, want zodra er een nieuwe protocol begint in januari 1537, is het aantal geregistreerde akten niet hoger dan 

gemiddeld.150  

 
 

150  Het protocol van 1537 bevat 236 contracten. In 1534 was dit 201, in 1538 220 en in 1539 214. 
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Dit protocol is het werk van een nieuwe scribent, hand 20, die in januari 1537 de ganzenveer heeft opgenomen. 

Tijdens zijn ambtstermijn wordt de rommelige bezetting van de secretarie ongedaan gemaakt. Hij blijft vijftien jaar, tot 

in 1551, in dienst en is de enige schrijver in die tijd. Zijn opvolger, hand 24, was slechts twee jaar actief tot hij overleed. 

Binnen enkele weken trad een nieuwe klerk aan, die een blad leeg liet, de ambtswisseling aantekende en het protocol 

voortzette. 

De protocollen besloegen elk normaal gesproken een periode van een jaar. Het werd daarom noodzakelijk geacht 

om de banden die meerdere jaren omvatten verder te onderzoeken, aangezien zij het gevolg waren van een verandering 

in de status quo. In de decennia die volgen op de in deze studie bestudeerde periode, de tweede helft van de zestiende 

eeuw, kunnen zulke veranderingen worden toegeschreven aan de politieke situatie, namelijk het conflict tussen de 

jonge republiek en koning Filips II. Het dieptepunt van deze periode vond plaats in 1580, toen de heer van Haultepenne 

de vrijheid plunderde en brandschatte. De verwoesting die dit veroorzaakte, bracht de economie bijna op haar knieën. 

Slechts enkele transporten en ander goederenverkeer vond plaats in deze tijd.151 De jaren 1579-1591 worden omvat in 

slechts vier protocollen, terwijl van de laatste zes jaar in deze periode twee banden bestaan: het normale protocol, en 

een band met contracten gesloten in afwezigheid van de secretaris, die de dreiging was ontvlucht naar ’s-

Hertogenbosch. Zijn zoon en tevens assistent noteerde op het eerste folium de verklaring: 

 

‘Diversche contracten voir schepenen in Oisterwijck in absentie vande secretaris gepasseert wesende anno 86, 87, 

88, 89 ende bij Lamberden vanden Hoevel successuer aldus gecopieert nae dyen de gemeynte wederomme begonst 

te vergaderen.’152 

 

Tot deze rampspoed had Oisterwijk zich bijna twee eeuwen in rust en vrede kunnen ontwikkelen. De laatste keer 

dat vijandige troepen de vrijheid hadden betreden, was in 1388 tijdens de oorlog met Gelre.153 De plunderingen van 

Maarten van Rossum door het Brabantse platteland veroorzaakten zware economische schade, maar de vrijheid en 

haar bestuurlijke organisatie bleef gespaard. Hiervoor dienden de inwoners echter wel aanzienlijke sommen geld te 

betalen, die de financiën van de vrijheid nog decennia bleven plagen.154 Bij het aantreffen van banden met de 

protocollen van meerdere of slechts gedeeltelijke jaren is het dus onwaarschijnlijk dat we naar politieke en militaire 

oorzaken moeten kijken, terwijl veranderingen op een persoonlijker niveau meer voor de hand liggen. Over de 

bestudeerde periode bestaan drie van zulke situaties: in 1491, in de jaren 1529-1531 en in 1536. 

 

Inventarisnr. Periode Schrijfactiviteit 

 

234 januari 1529 – januari 1530 16 17 19 18 

235 januari – juni 1530 16 19   

 juni 1530 – januari 1531 19 21   

236 januari – juni 1531 19    

237 juni 1531 – januari 1534 21    

238 januari 1534 – januari 1535 21    

239 januari 1535 – januari 1536 21    

240 januari – mei 1536 21    

241 januari – december 1537 20    

 

Figuur 2.15. Schrijfactiviteit in de schepenprotocollen van de jaren 1529-1537. 

 

Tot 1491 is hand 12 verantwoordelijk voor de protocollen. Hij begon, zoals de klerken gewoon waren, in dat jaar 

het protocol in januari. Op 22 juli echter houdt de band abrupt op, terwijl hand 15 in september het volgende protocol 

 
 

151  L. F. W. Adriaenssen, Staatsvormend geweld: overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629 (Tilburg 2007) 277.  
152  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 285, binnenkant kaft. 
153  Boffa, Warfare, 30-35. Opmerkelijk genoeg vermeldt hij de plundering van de vrijheid niet in zijn beschrijving van de 

vijandelijkheden. 
154  Franken e.a., Oisterwijk, 119-120. Nog tot het einde van de zestiende eeuw wordt de ‘brandschat van Marten van Rossum’ als 

last op onroerende goederen aangetroffen. 
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begint. De tweede en derde situatie hebben te maken met het verdwijnen van hand 16, dit duurt eigenlijk tot en met 

1537. Deze situatie is verder uitgewerkt in figuur 2.15. 

 

4. De schoutsrekeningen 

 

Volgens het verleende privilege kozen de inwoners van de vrijheid jaarlijks uit hun midden de leden van de 

schepenbank. De hertog behield echter invloed in het gebied via een aangestelde vertegenwoordiger: de schout. Binnen 

de Meierij waren vijf schouten actief: één kwartierschout in elk kwartier, en één laagschout voor de vrijdom van ’s-

Hertogenbosch.155 Boven hen stond een hoogschout, die eveneens in ’s-Hertogenbosch resideerde, en de hertog 

vertegenwoordigde voor de gehele Meierij.  

De schouten waren onder meer belast met de uitvoering en handhaving van hertogelijke bepalingen, het beheer en 

onderhoud van de waterlopen en de dijken, en het bevel over de in hun kwartier opgeroepen dienstplichtigen in 

oorlogstijd.156 Daarnaast hadden zij een rol in het bestuur, aangezien zij de nieuwe schepenen dienden in te zweren en 

een vetorecht hadden in de besluitvorming, en niet in het allerminst in de rechtspraak. De schout zat de schepenbank 

voor in criminele zaken en voerde de strafeis uit. Bovendien had hij de bevoegdheid om verdachten in arrest te stellen 

en hun goederen te verbeuren. De kwartierschouten hielden de lage en midden rechtspraak, wat in hield dat zij onder 

meer bevoegd waren om boetes op te leggen. Zware strafzaken, waarbij een lijfstraf of zelfs de doodstraf kon worden 

opgelegd, waren voorbehouden aan ’s-Hertogenbosch, aangezien de hoogschout de hoge rechtspraak in de Meierij 

bezat. Een gedeelte van de opgelegde boetes kwam aan de schout zelf toe, als inkomen voor zijn ambt. Gedurende de 

veertiende eeuw daalde zijn aandeel hierin echter, terwijl hij tegelijkertijd wel verantwoordelijk bleef voor de 

proceskosten en andere kosten die namens de vorst werden gemaakt.157 Henrick van Eel vermeldde enkele van zijn 

uitgaven als onkosten voor het bezoek van de hertogin aan Oisterwijk in 1386 en 1390.158 Nog in de veertiende eeuw 

was het niet ongewoon dat schouten hun ambt combineerden met verwante functies. Gerlacus de Rover was in 1395 

zowel schout als rentmeester voor het kwartier van Oisterwijk: uit hoofde van elk van deze functies overlegde hij aan 

het Brusselse hof een aparte rekening.159 Later kwam dit niet meer voor: Cornelis Dicbier deed afstand van het 

schoutambt toen hij tot rentmeester werd aangesteld.160 

Aangezien de schout de financiën van de hertog voor dit gebied beheerde, diende hij zich regelmatig te 

verantwoorden aan het Brusselse hof. Rekeningen werden op vaste tijdstippen, meestal tweemaal per jaar, opgemaakt 

en naar het hof gezonden met de inkomsten. Vanaf 1404 zetelde daar een Algemene Rekenkamer naar Bourgondisch 

voorbeeld. Vanaf datzelfde jaar worden de rekeningen, voorheen altijd opgemaakt op perkamenten rollen, aangeleverd 

in boekvorm. Kerremans verbindt deze twee ontwikkelingen met elkaar.161 De oudste rekening dateert uit 1368, maar 

bevat de opgaven van alle zes schouten in de Meierij bij elkaar. Dit is niet onlogisch als men Jacobs volgt in haar 

bewering dat de Bossche hoogschout jaarlijks op audiëntie bij de hertog kwam om te informeren naar diens keuze voor 

de invulling van de Bossche schepenbank de eerstvolgende september. Het overleggen van de rekeningen voor de 

gehele Meierij kon zonder problemen tijdens hetzelfde bezoek hebben plaatsgevonden.162 De eerste zelfstandige 

rekening voor het kwartier van Oisterwijk begint in februari 1398. Tussen 1405 en 1426, de eerste jaren na de overgang 

op boekvorm, zijn er helaas geen rekeningen bewaard gebleven; dit is wel het geval vanaf 1427 tot in de zeventiende 

eeuw.163  

De rekeningen zijn volgens een vast stramien opgesteld. De inkomsten werden per plaats gerangschikt, beginnend 

met de vrijheid. Hier inde de schout twee typen inkomsten: poortergelden en boetes. In het privilege van 1230 was 

besloten dat de poortergelden eerlijk verdeeld zouden worden tussen de hertog en de vrijheid. De boetes werden 

onderverdeeld naargelange de aard van het conflict. Na Oisterwijk kwamen de plaatsen Enschot, Berkel, Haaren, Hoge 

Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Hilvarenbeek, Riel, Diessen, Helvoirt en Esch aan bod. Uiteraard betreft het hier alleen 

 
 

155  Jacobs, Justitie en politie, 24-26. 
156  Boffa, Warfare, 107. 
157  Kerremans, Étude, 251. 
158  Idem, Étude, 257-8. 
159  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, inv.nr. 292, fol. 177r.   
160  Idem, Étude, 251.  
161  Kerremans, Étude, 279. Jacobs, Justitie en politie, 29. 
162  Jacobs, Justitie en politie, 29. 
163  Ibidem, Rekenkamer van Brabant, inv. nrs. 2750-2756, 2807, 2812, 2819, 13024-13027. 
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de plaatsen die rechtstreeks onder hertogelijk bestuur stonden. Onafhankelijke heerlijkheden vielen er buiten. In enkele 

plaatsen was de macht gedeeld tussen de hertog en een halfheer, zoals in Hilvarenbeek. Het deel dat toekwam aan de 

hertog, viel wel onder de verantwoordelijkheid van de schout.  

De behandelde periode laat aanzienlijke verschillen zien. In de oudste stukken omvatten de stukken een relatief 

korte periode: over het jaar 1401 zijn zelfs drie rekeningen bewaard. Hiermee volgde Oisterwijk de gebruiken in de rest 

van het hertogdom.164 Uiteindelijk, door de lacune niet verder te dateren dan uiterlijk in 1427, werd de looptijd 

vastgesteld op zes maanden, met Kerstmis en Sint-Jansgeboorte (24 juni) als ijkpunten. Dit bleef tot 1465 het gebruik, 

waarna gedurende enkele jaren jaarrekeningen bestonden. Vanaf 1477 werd een looptijd van zes maanden en een 

volledig jaar afwisselend gebruikt.  

 

Jaar Schrijfactiviteit 

 

1398 8   

1399 8 9  

1400    

1401 8   

1402 8 9 hapax 

1403 8 10  

1404 9   

 

Figuur 2.16. Overzicht van de schrijfactiviteit in de rekeningen van de kwartierschout van Oisterwijk, 1398-1404. 

 

 

Het productiecentrum van de rekeningen is lastiger vast te stellen dan bij oorkonden en schepenprotocollen. In de 

pre-Bourgondische periode werden alle hauts justiciers, zoals de hoogschouten van ’s-Hertogenbosch, Brussel, Leuven, 

Antwerpen, Rijen en Nijvel, ondersteund door een gevolg. Hiertoe behoorde ook een klerk, die de rekeningen 

produceerde.165 Kerremans karakteriseert deze organisatie zelfs als ‘quelque sorte une petite chancellerie’.166 Voor hun 

diensten werden deze klerken vanuit de hertogelijke organisatie voorzien van een salaris, zodat zij in de hiërarchie van 

de ‘fonctionnaires ducaux salariés’ waren opgenomen.167 De rekeningen zullen dus in de omgeving van de uitvaardiger 

zijn vervaardigd.168  

Bij de lagere schouten is een dergelijke organisatie niet aangetroffen. Uit onderzoek naar de rekeningen van de 

Oisterwijkse schout bleek dat tot in 1404 de secretarieklerken verantwoordelijk zijn geweest voor het schrijven ervan. 

We vermoeden dat in de periode waarvan de rekeningen ontbreken er een verandering heeft plaatsgevonden, aangezien 

vanaf 1429 geen in Oisterwijk bekende handen meer worden aangetroffen. Dit kan betekenen dat de schout een 

persoonlijke klerk heeft aangenomen, of dat de rekening buiten Oisterwijk, bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch, is 

opgemaakt. De Bourgondische hertogen hadden voor heel hun rijk een uniform stelsel van boekhoudkundige regels 

ontworpen die in de rekeningen van alle ambtenaren diende te worden gehanteerd.169 Het zou niet verwonderlijk zijn 

als een lokale dorpsklerk deze taak overliet aan een meer gespecialiseerde klerk. De vervaardiging van de rekeningen 

vond plaats op basis van een (soms onvolledige) conceptadministratie, daar in enkele rekeningen ruimte opengelaten 

is waar namen dienden te staan. De voltooide rekening werd vervolgens door de schout aan de Rekenkamer 

overhandigd.170  

 

 

 

 
 

164  Kerremans, Étude, 282-283. 
165  Boffa, Warfare, 106. 
166  Kerremans, Étude, 321. 
167  Idem, Étude, 327. 
168  R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 (Hilversum 2014) 224. 
169  Stein, De hertog, 225-229. 
170  Bij de aanhef van de rekening van 1458/9 is de aantekening toegevoegd 'Ouergegeuen te houe opten IIIden dach van februario 

XIIIIc LIX jaer bijden schoutet van Oesterwijck Jan Mynnebode.' Ibidem, Rekenkamer, inv.nr. 13024, fol. 313r. 



40 
 

 

5. Andere in Oisterwijk vervaardigde bronnen 

 

In het eerste hoofdstuk hebben we gesteld dat van andere middeleeuwse instellingen eveneens bronnen zijn 

overgebleven. Om een completer beeld van de schriftcultuur in de vrijheid te kunnen schetsen, is ook dit materiaal 

onderzocht.  

De Tafel van de Heilige Geest, die de armenzorg als taak had, bezat een uitgebreide administratie teneinde haar 

omvangrijke goederenbezit te kunnen beheren. Van dit archief is een ongedateerd cartularium en een renteboek uit 

1552 bewaard.171 Het cartularium is aangelegd aan het begin van de zestiende eeuw en diende als opvolger van een 

ouder boek, zoals de titel aangeeft. Deze voorganger stond bekend als het Francijns boek en was nog minstens tot in 

1528 in gebruik, toen het in een civiele rechtszaak werd aangevoerd als bewijs, zoals in de inleiding werd beschreven.172 

Een cartularium is een register met afschriften van oorkonden die voor een destinataris zijn uitgevaardigd. Deze teksten 

zijn meestal chronologisch of geografisch geordend ten behoeve van het beheer van de goederen. Zo ook dit 

cartularium: de teksten zijn gerangschikt op ligging van het onderpand, en daarbinnen chronologisch. Door kopiëring 

in een cartularium konden de originelen worden ontzien. Oorspronkelijk hadden deze namelijk meer rechtsgeldigheid 

dan de kopie.173 Pas tegen het einde van de middeleeuwen krijgen cartularia, evenals schepenprotocollen anderhalve 

eeuw daarvoor, een vrijwel gelijkwaardige positie.174 Dit vormt mogelijk een verklaring voor de inhoud van het archief 

van de Heilige Geesttafel: geen van de in het cartularium gekopieerde akten is in origineel overgeleverd.  

Het archiefstuk is een van de slechts twee cartularia die in Oisterwijk zijn vervaardigd, en de enige die van voor 

1550 dateert. De andere is afkomstig uit het klooster Catharinenberg, en is rond 1580 geschreven. Stedelijke cartularia, 

die in ’s-Hertogenbosch relatief laat vanaf circa 1400 worden bijgehouden, treffen we niet aan in Oisterwijk.175 

Waarschijnlijk is dit de reden dat de overlevering van de privileges een uitgebreide stemma kent. Het vrijheidsprivilege 

van 1230 is minstens achtmaal gekopieerd in Oisterwijk alleen al, en de toekenning van de bier- en wijnaccijns uit 1292 

werd later bekrachtigd ‘bij andere hertogen en hertoginnen’.176 Tot ver in de achttiende eeuw werd aan deze privileges 

voldoende waarde gehecht om hen te kopiëren. Hoewel er nauwelijks iets bekend is over de bewaring van deze stukken, 

zal de situatie niet veel hebben afgeweken van andere plaatsen. In ’s-Hertogenbosch waren de privilegekaarten in 1399 

van het stadhuis verhuisd naar een afgesloten kist in de Sint Janskathedraal, de zogenaamde ‘stadscomme’.177 Hiermee 

waren deze stukken veilig opgeborgen, daar de kist alleen kon worden geopend met vier sleutels, verdeeld over 

verschillende onderdelen van het stadsbestuur. De stedelijke cartularia werden gelijktijdig met deze verhuizing 

geproduceerd, om de tekst van de belangrijkste privileges te kunnen raadplegen zonder de omslachtige toegang tot de 

originelen. In Oisterwijk konden mensen hun documenten opbergen bij een van de altaren in de Petruskerk, wat in de 

praktijk in een nis in de wand zal zijn.178 Mogelijk vond hetzelfde plaats bij de vrijheidsprivileges. In ieder geval zal de 

bewaring te wensen hebben overgelaten, of zullen de originelen door het ontbreken van cartularia intensiever zijn 

gebruikt. In de arenga van hertog Filips’ bevestiging van het marktrecht uit 1355 staat beschreven dat het originele stuk 

 
 

171  Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, inv. nr. 1, titelblad: ‘In den boeck genoempt den nuwen boeck’. De 
Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 63. 

172  Zie ook hoofdstuk I, paragraaf 1. De Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 8. De opwinning dateert uit 1528, niet uit 1527 
zoals zij beweren. ‘Franchijns’ is een Middelnederlands woord voor perkament, oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk). G. J. 
van Bork, D. Delabastita e.a. ed., Algemeen letterkundig lexicon, <http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/>, geraadpleegd 
op 3 juni 2015. 

173  J. W. J. Burgers en M. Mostert, 'Oorkondenvervalsingen in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de eeuwse 
oorkondenwezen', Holland 35 (2003) 134-151; 135.  

174  Van den Bichelaer, Het notariaat, 199. 
175  Van Synghel, Actum, 300-301.  
176  ONB I, nr. 489 
177  Van Synghel, Actum, 301. Hoewel zij geen beweegredenen gaf voor het overbrengen van de stukken naar de kathedraal, doet 

Van de Laar twee suggesties: het bestaan van een conflict tussen het patriciaat en de gilden, of het verhoogde risico op brand 
en diefstal als gevolg van de hernieuwde vijandigheden tussen Brabant en Gelre. R. van de Laar, 'De stadscomme in de Sint 
Janskerk', Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch 1980) 137-154; 137. Een zelfde praktijk is ook aangetroffen in 
Haarlem.. W. J. Koorn, 'De bewaring van de stadsprivileges. Aspecten van de middeleeuwse en vroegmoderne archiefzorg in 
Haarlem', in: D. P. Blok e.a. ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag 
(Amsterdam 1998) 265-276. 

178  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 59r. Tijdens een conflict tussen Ave, weduwe van Jan van der Meer, en haar 
kinderen betreffende het bezit van goederen werd besloten dat 'dien vorseide scepenenbrief die sal Ave vorseid leggen of doen 
legghen tusschen dit ende dartyendach naest toecomende in onsen vrouwen screynen van Oesterwijc'. 
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verwacht werd binnen afzienbare tijd te vergaan, en dat het om die reden wijselijk werd geacht om een vidimus te 

verzoeken.179  

Het cartularium van de Heilige Geesttafel is als één eenheid vervaardigd, met slechts een gering aantal toevoegingen 

in de daaropvolgende negentig jaar. De hoofdtekst lijkt te zijn geschreven door één en dezelfde scribent, namelijk hand 

16. De latere handen hebben zich voornamelijk toegelegd op marginalia en aanvullingen. Achteraan is een klein katern 

toegevoegd met het testament van een rijke weldoener. Hoewel het cartularium niet gedateerd is, is het mogelijk een 

schatting te geven. Uit de analyse van het oorkondencorpus is gebleken dat hand 16 actief is tussen 1494 en 1530. 

Zoals we later zullen aantonen, overlijdt hij korte tijd na zijn carrière te hebben beëindigd in maart 1531. Dit kan dus 

worden geponeerd als de terminus ante quem. Uit de in de inleiding aangehaalde evictieprocedure is bekend dat de 

voorloper van dit cartularium in november 1528 nog in gebruik was. De twee pachten die in deze procedure werden 

opgewonnen, zijn niet in dit cartularium opgetekend. Dit doet vermoeden dat de scribent de codex pas na deze 

rechtszaak heeft aangelegd. In dat geval is de codex vervaardigd binnen een periode van ongeveer anderhalf jaar, in 

1529/30. Het renteboek uit 1552 heeft eveneens een vroeg zestiende eeuwse voorganger, dat volgens een aantekening 

door Jan Lombarts is geschreven.180 Deze scribent, die in hoofdstuk IV verder zal worden behandeld, blijkt met hand 

16 te kunnen worden geïdentificeerd.  

In Oisterwijk waren, evenals in veel andere plaatsen in de late Middeleeuwen, minstens twee religieuze 

broederschappen gevestigd. Zij waren toegewijd aan Onze Lieve Vrouwe en aan het Heilige Sacrament. Van beide 

instellingen is de financiële administratie gedeeltelijk bewaard gebleven: een perkamenten bifolium van een renteboek 

uit 1497 voor het O. L. Vrouwebroederschap en papieren rekeningen over de jaren 1517-1574 voor het 

Sacramentsbroederschap.181 Van de laatste zijn bovendien ook twee exemplaren van de statuten bekend, opgesteld bij 

de oprichting in 1517, alsmede een ledenlijst, die vanaf hetzelfde jaar loopt. Hand 16 is vertegenwoordigd in het 

perkamenten bifolium en een van de codificaties van de statuten. Daarnaast legde hij een van de renteboeken aan, waar 

hij later de rekeningen van het broederschap aan toevoegde. Dit boek zal, gezien de inhoud, rond 1550 zijn 

aangelegd.182 De scribent figureerde meerdere malen in de in het boek vermelde goederenoverdrachten en schreef zelf 

ook de rekeningen. Hieruit kunnen we vermoeden dat hij de rentmeester van de broederschap zal zijn geweest.183 

Evenals de dorpsklerk betaalde hij onkosten uit zijn eigen zak, en verrekende dit later met de broederschap.184 Zijn 

werk werd echter na enige jaren overgenomen door een andere scribent. In de tweede helft van de zestiende eeuw 

vulde de toenmalige secretaris de lijsten verder aan.  

Uit de kerkelijke omgeving zijn twee documenten bewaard betreffende memoriediensten. De Petruskerk huisvestte 

destijds een investiet en meerdere kapelanen en altaristen die naast hun normale religieuze taken ook de zorg op zich 

hadden genomen te bidden voor de zielen van de overledenen. Het was vrij gebruikelijk in de late Middeleeuwen om 

een legaat aan de kerk op te nemen in het testament ten behoeve van het vieren van het jaargetijde. De alom 

tegenwoordige aanwezigheid van de dood en de mogelijkheid op een voortleven in het hiernamaals had een grote 

invloed op het leven van de middeleeuwer: ongeacht de maatschappelijke klasse trachtte iedereen het eeuwige leven te 

bemachtigen. Reeds eeuwen daarvoor had de Kerk al vastgesteld dat goede werken, aalmoezen en dergelijke 

inspanningen heilzaam waren voor de ziel. Hieronder vielen schenkingen aan geestelijke instellingen.185 Hier tegenover 

stonden eeuwige herdenking en de viering van de jaargetijden van de overleden schenkers en hun verwanten. Naar 

 
 

179  Tilburg, RA, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, inv. nr. 206: 'hoe wail men die letteren alle wail leest ende die zegele 
der aff gans ende geheel noch sijn sij en weren geschapen bynnen corten tiden te nyet te gaen beide in gescrifte in zegele ende 
oic inder carten.’ 

180  De Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 65, 102: 'gelijck int boeck van meester Jan Lombarts op yrste blat staet', en 178: 'het 
is gelost gelijck in meester Jan Lombarts boeck gescreven is.'  

181  Tilburg, RA, Archief van de Lieve Vrouwe Broederschap en de Broederschap van het H. Sacrament te Oisterwijk, inv.nr. 340 
en 364.  

182  Bij iedere cijns is bijgehouden gedurende welke jaren er betaald is. De aantekeningen van hand 24 dateren tussen 1530 en 1561 
en de laatste rekening van zijn hand bestrijkt het jaar 1560/1. Incidenteel tekent de schrijver aan dat hij zaken uit het hoofd 
opschrijft: 'ende noeyt geboert en waeren nae hoerder doot wetene anno XXXI nae mijnen verstant daer die provisoers nochtans 
egheen bescheet aff en hadde'. Ibidem, Archief van de Broederschap, inv.nr. 365b, fol. 9v. Op fol. 10v zijn de data van 
verschillende oorkonden niet ingevuld, wat doet vermoeden dat hier geen bewijsstukken voor aanwezig waren. 

183  Ibidem, Archief van de Broederschap, inv.nr. 365b, fol. 5r: 'want ic hem gegeven heb twee stuver voer den X denieren'. Deze 
schrijver was minstens vanaf 1548 in functie. Ibidem, Archief van de Broederschap, inv.nr. 365b, fol. 13v. 

184  Ibidem, Archief van de Broederschap, inv.nr. 365b, fol. 30v: 'ende blijft alsoe die bruerscap mij schuldich die ick betaelt heb 
uuyt mijnen buydel die som van veertich gulden negen stuvers I tuyn.' 

185  A. J. A. Bijsterveld, Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum 2007) 188-190. 



42 
 

 

mate deze groep groter werd, ging men over tot het noteren van hun namen. De oudste lijsten, ook bekend als Libri 

anniversariorum en obituaria, behoorden toe aan kloosters, maar werden al snel opengesteld voor leken.  

Het oudste van de twee documenten is een klein katern van acht perkamenten folia. Hierin heeft de scribent een 

lijst aangelegd met jaarlijkse inkomsten ten behoeve van de viering van de jaargetijden. Dit katern bleek een 

uitzonderlijk geval voor dit onderzoek omdat het niet fysiek beschikbaar was. Na het overlijden van de voorlaatste 

eigenaar, Gerard Berkelmans, is het in 2010 verkocht aan een onbekende verzamelaar.186 Berkelmans had echter de 

historische waarde van het document ingezien en had het laten fotokopiëren. Bovendien had hij in een artikel de 

inhoud gepubliceerd.187 Hij bracht hier een alfabetisch overzicht aan in de namen en bediscussieerde het 

ontstaansklimaat. Op basis van de namen schatte hij het tijdstip van vervaardiging op de periode 1402-1418. Over de 

identiteit van de samensteller tastte hij echter in het duister, al uitte hij het vermoeden dat het een aan de Petruskerk 

verbonden priester was. Vanuit de paleografische methode was het echter mogelijk om de schrijver te identificeren 

met hand 9. De door Berkelmans geopperde datering wordt hiermee geen onrecht aangedaan, omdat deze hand tussen 

1395 en 1418 in de secretarie actief was. Enkele posten zijn echter van een andere hand, namelijk hand 8. Deze hand 

schreef zijn laatste oorkonde in 1406, en in hoofdstuk IV zullen we aantonen dat hij voor 1412 moet zijn overleden. 

Om die reden kunnen we de terminus ante quem enkele jaren naar voren halen, en vermoeden we dat het document 

in het eerste decennium van de vijftiende eeuw zal zijn vervaardigd.  

Het jongere handschrift is een volwaardig Liber anniversariorum, waarmee namelijk een lijst in kalendervorm wordt 

bedoeld.188 Op 81 papieren folia is de kalender voor het jaar 1532 opgetekend, met onder iedere dag de namen van de 

schenkers. Hier werden in veel gevallen kort de inkomsten en de onderpanden met verwijzing naar het betreffende 

testament of schepenakte kort bij opgesomd. Hoewel Van Caenegem beweert dat de dag waaronder een naam 

gerangschikt is ook daadwerkelijk de overlijdensdag van deze persoon is, moet dit niet al te letterlijk worden genomen. 

Verschillende personen werden namelijk op maandelijkse basis herdacht, met iedere maand een aantekening. In zulke 

gevallen refereren de woorden ‘obitus’ of ‘obijt’ die aan iedere naam voorafgingen niet naar de waarheid.189 Het boek 

is, zo getuigt de titelpagina, in 1532 aangelegd door de schoolmeester Jacob Peter Schilders op kosten van een van de 

priesters, Goossen Groys.190 Twee handen hebben het boek geschreven. De eerste hand kan op basis van de titelpagina 

aan Schilders worden toegeschreven. Deze heeft het boek opgezet en de eerste laag met namen toegevoegd. De tweede 

hand is te identificeren met hand 18, die ook al voorkwam in de archieven van de broederschappen. Hij heeft 

naderhand nieuwe jaargetijden toegevoegd, gedateerd tussen 1509 en 1548, en een aantal losse blaadjes met nog niet 

ingeschreven namen. De laatste gedateerde betreft een jaargetijde voor de kanunnik Johannes Monen en zijn ouders, 

te voldoen door het Sacramentsbroederschap en gedateerd op november 1548.191 Hand 18 zal dus rond de jaren veertig 

in het boek hebben geschreven.  

 

6. Bestuurlijke bronnen buiten Oisterwijk 

 

In hoofdstuk I hebben we aangegeven dat niet alleen documenten uit de vrijheid zelf zijn onderzocht, maar ook 

enkele bronnen die in omringende plaatsen zijn vervaardigd. Het schrijfambt van Oisterwijk bleef namelijk niet tot de 

vrijheid beperkt, maar omvatte het gehele kwartier. Dat betekent dat de secretaris ook verantwoordelijk was voor de 

schrijfactiviteit in de andere plaatsen. Deze dorpen behoorden toe aan de hertog of lagen in een heerlijkheid. 

Hilvarenbeek, met de onderhavige dorpen Riel, Diessen en Westelbeers, was gedeeld bezit van de hertog en een lokale 

heer.  

 
 

186  Het document is opgespoord in het kader van het Medieval Memoria Online-project en opgenomen in de database aldaar onder 
ID-nummer 389.   

187  G. Berkelmans, 'Jaargetijden en maandstonden gesticht in de kerk van Oisterwijk in de veertiende en het begin van de vijftiende 
eeuw', in: L. F. W. Adriaenssen ed., Welpen van de Brabantse Leeuw: genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 
1991) 245-264. 

188  Tilburg, RA, Collectie aanwinsten Oisterwijk, inv.nr. 7.  
189  N. Huyghebaert, Les documents nécrologiques (Turnhout 1972) 33-37. Van Caenegem, Guide, 102-103.  
190  Ibidem, Collectie aanwinsten, nr. 7, fol. 1: ‘Liber anniversariorum ecclesie parochialis de Oesterwijck scriptus per magistrum 

Jacobum Petri Schilderszoen tunc emporis rectorem schole anno etcetera Domini 1532 et hoc expensis domini Gosuini 
Laurentij Groys presbyteri rectoris quondam sancte Margarete virginis et martyris.’ Voor Goossen Groys, zie ook hoofdstuk 
IV.  

191  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 252, fol. 95r. 
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Vanuit de overtuiging dat Oisterwijk het schrijfcentrum van de omgeving was hebben we documenten onderzocht 

van andere schepenbanken, namelijk Boxtel, Drunen, Esch, Helvoirt, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moergestel, 

Tilburg en Waalwijk. Uiteraard zijn deze instellingen niet zo uitgebreid onder de loep genomen als Oisterwijk: dat viel 

buiten de reikwijdte van deze studie. In vijf plaatsen troffen we geen bekende schrijfhanden aan, namelijk Boxtel, 

Drunen, Esch, Loon op Zand en Waalwijk. Daarmee bleven Helvoirt, Hilvarenbeek, Moergestel en Tilburg over. 

In Helvoirt zijn drie specimina van de schepenprotocollen overgebleven, daterend uit 1423-1427, 1428-1430 en 

1456-1457.192 De eerste en laatste zijn bijeengebonden in één band als het oudste Helvoirtse protocol, terwijl de 

middelste in het Oisterwijkse protocol uit hetzelfde jaar ingebonden is. De oudste twee specimina zijn geschreven door 

hand 10, terwijl de laatste van hand 12 is. Uit Hilvarenbeek was een oorkonde afkomstig die geschreven is door hand 

10.193 Helaas is het jaarcijfer niet volledig leesbaar, zodat een precieze datering niet mogelijk was. 

Moergestel bleek een vruchtbaar onderzoeksterrein. Tussen 1403 en 1492 werden bij een oppervlakkig onderzoek 

elf oorkonden aangetroffen, alsook protocollen voor de jaren 1456/7, 1468-1473, 1482/3 en vanaf 1498.194 Een verder 

onbekende hand was verantwoordelijk voor het oudste protocol en voor de oorkonden tussen 1435 en 1458. De 

andere drie scribenten in de heerlijkheid bleken echter wel bekend: hand 11 in een oorkonde van 1436, hand 12 in de 

documenten tussen 1468 en 1483, en hand 15 tussen 1487 en 1492. Opvallend is dat ten tijde van het Moergestelse 

protocol van 1468-1473 hand 12 in Oisterwijk was vervangen door hand 13. Hij schreef ook een los folium uit 1477 

dat om onbekende reden in het Tilburgse protocol terecht is gekomen.195  

Over Tilburg en het bijbehorende Goirle is historisch meer bekend. In 1453 gaf hertog Filips de Goede 

toestemming aan de heer van Tilburg om jaarlijks zeven schepenen te benoemen.196 Onder historici bestaat er nog 

geen consensus of hier sprake is van een formalisering van een bestaand bestuurlijk systeem of dat hier een breuk met 

het verleden ontstaan is. Reeds in 1342, zoals De Bruijn aantoonde, hadden Tilburg en Goirle al het recht gekregen 

een bestuurscollege van zeven leden aan te stellen.197 De eerste bestaansvermelding dateert uit 1395, toen dit lichaam 

het dorp vertegenwoordigde in ’s-Hertogenbosch.198 De hertogelijke toezegging uit 1453 onttrok vervolgens het 

benoemingsrecht van deze bestuurders uit handen van de dorpelingen en schonk het aan de heer. Smulders 

daarentegen weigert de leden voor 1453 schepenen te noemen, en houdt het bij het eenvoudigere gezworenen.199 Wat 

de precieze juridische verschillen tussen de beide colleges ook mogen zijn, in administratief oogpunt lijkt er wel een 

nieuw tijdperk te zijn ingeluid. In de hertogelijke oorkonde werd de positie van schepenklerk toegevoegd aan het 

bestuur, die ten behoeve van de schepenbank de ganzenveer zou voeren. Inderdaad treffen we binnen enkele jaren na 

deze bepaling de eerste oorkonden aan die door de schepenen van Tilburg en Goirle zijn uitgevaardigd. De in origineel 

aantroffen documenten zijn opnieuw door bekende scribenten vervaardigd. Hand 12 schreef vier stukken tussen 1467 

en 1486, hand 15 schreef in 1499, terwijl een onbekende hand de jaren 1492-1499 verzorgde.200 In de hierop volgende 

jaren leiden andere schrijvers de Tilburgse secretarie, zodat er geen sprake meer is van een personele unie. Deze periode 

is deshalve niet verder onderzocht in het kader van deze studie. 

 

 

 

 

 
 

192  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 147, fol. 3r-4v. ’s-Hertogenbosch, BHIC, ORA Helvoirt, inv. nr. R. 14, fol. 1r-65r. 
193  Tilburg, RA, Chartercollectie van de gemeente Hilvarenbeek, inv.nr. 120, gedateerd op de dag van de heilige Stephanus in een 

onbekend jaar in de eerste helft van de vijftiende eeuw.  
194  's-Hertogenbosch, SA, Zegelkast, inv. nr. 75 (1403); Ibidem, Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 2602 (1435); Ibidem, Groot-

Ziekengasthuis, inv. nr. 2619 (1436); Ibidem, Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 2613a (1450); Ibidem, Groot-Ziekengasthuis, inv. 
nr. 2612 (1454 en 1483); Ibidem, Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 2620 (1458 en 1492); Ibidem, Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 
2626 (1474); 's-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, inv. nr. 75 (1487); 's-Hertogenbosch, SA, 
Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 2622 (1490). Ibidem, ORA Moergestel, inv. nrs. R. 283-293. 

195  Ibidem, ORA Tilburg, inv. nr. R. 271, losliggend bij fol. 26. Op basis van de genoemde toponiemen en persoonsnamen moeten 
we concluderen dat het hier niet een blad uit Tilburg, maar uit Moergestel betreft. 

196  B. C. M. Jacobs en G. J. W. Steijns, 'Recht en rechtspraak in Tilburg, 1342-1803', in: B. C. M. Jacobs en P. L. Nève ed., Hoven 
en Banken in Noord en Zuid. Derde Colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 en 31 januari 1993 (Assen 1994) 217-245; 218. 

197  M. W. J. de Bruijn, 'Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank', Actum Tilliburgis 2 (1971) 5-12. 
198  Jacobs en Steijns, 'Recht en rechtspraak', 218. 
199  F. W. Smulders, 'Het Dorpsbestuur van Tilburg ouder dan de Schepenbank. Het onderscheid tussen de verschillende lichamen', 

Tilburgse Courant (31 December 1953). 
200  Ibidem, ORA Tilburg, inv. nrs. R. 253-253c. 
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7. Conclusie 

 

Hoewel reeds halverwege de dertiende eeuw oorkonden namens de schepenen van Oisterwijk werden 

uitgevaardigd, is er geen bewijs om de aanwezigheid van scribenten in de vrijheid te veronderstellen tot in het tweede 

decennium van de veertiende eeuw. Deze scribenten lijken echter geen vaste positie te hebben bekleed, en zijn veelal 

niet langer dan enkele jaren aan het werk. De omslag volgt in het jaar 1362, wanneer de klerken gedurende langere 

perioden, soms wel enkele tientallen jaren, aan het werk zijn. Regelmatig worden zij in hun werkzaamheden 

ondersteund door een assistent. 

Halverwege de vijftiende eeuw bereikte de productie van de Oisterwijkse secretarie een hoogtepunt. De secretaris 

moest worden geholpen door twee andere scribenten. De bezetting van de secretarie liep parallel aan de productie, en 

nadat deze laatste afnam, verdween ook een van de twee assistenten. Hieruit blijkt dat zij werden ingeschakeld in 

drukke tijden. In alle andere gevallen namelijk is de secretaris zeer goed in staat de secretarie alleen te leiden. Ook bij 

een meervoudige bezetting bleek hij namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de schriftproductie. Er vond 

geen taakverdeling of specialisatie plaats: alle scribenten schreven alle typen bronnen, zij het oorkonden of registers. 

Wel hield de secretaris het overzicht over zijn werknemers, en corrigeerde hun werk af en toe. 

Ook buiten de secretarie, in de administratieve bronnen van de andere instellingen in Oisterwijk, troffen we de 

handen van verschillende secretarissen aan. Er was mogelijk een gebrek aan geschoolde en ervaren scribenten, zodat 

men telkens bij dezelfde klerken uitkwam. Ook buiten de vrijheid, als gevolg van de bestuurlijke indeling en de rol van 

Oisterwijk hierin, waren de klerken actief. Zowel in andere hertogsdorpen als vrijheden voerden zij de administratie 

en voldeden zij aan de vraag naar schriftelijke bewijsstukken. 

Na in dit hoofdstuk enkele externe kenmerken van de Oisterwijkse schriftproductie onder de loep te hebben 

genomen, zullen we ons in het volgende hoofdstuk richten op de interne, diplomatische kenmerken. 
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Hoofdstuk III: De diplomatische analyse van de bronnen 
 

 

 

In dit hoofdstuk komt het dictaatonderzoek naar de door de schepenbank uitgevaardigde bronnen aan bod. 

Centraal in dit hoofdstuk is de vraag wat veranderingen in het dictaat heeft veroorzaakt, of wat dit juist heeft 

tegengehouden, en of we bepaalde typen dictaat aan specifieke scribenten kunnen toeschrijven. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is uitgelegd, stelt de methode Prevenier allereerst een corpus samen van 

documenten die onmiskenbaar in de omgeving van de uitvaardiger moeten zijn vervaardigd. Indien hier bepaalde vaste 

dictaatformules in voorkomen, kunnen deze als kenmerkend voor het schrijfcentrum van de uitvaardiger worden 

beschouwd.201 Met deze kennis in het achterhoofd kan de diplomaticus de rest van het materiaal onderzoeken. Indien 

hij in bepaalde stukken hetzelfde dictaat aantreft, dan is het aannemelijk dat deze ook afkomstig zijn uit dit 

schrijfcentrum. De grote zwakte van deze methode schuilt echter in het vaststellen van het referentiecorpus: wanneer 

kunnen we zeker zijn dat een stuk op een bepaalde plaats moet zijn vervaardigd? 

Op basis van de resultaten van het vorige hoofdstuk kunnen we aannemelijk maken dat een deel van ons 

bronnenmateriaal in Oisterwijk is geschreven. Dit geldt met name voor de schepenprotocollen, die afgaande van de 

aantallen minuutakten en de wetenschap dat deze werden ingeschreven ten overstaande van de partijen nooit ver van 

de schepenbank kunnen zijn verwijderd. Ook de oorkonden, die op basis van de minuutakte werden uitgewerkt, zullen 

dus binnen de vrijheid zijn vervaardigd. Deze gedachte wordt ondersteund door de aanwezigheid van dezelfde handen 

in beide typen bronnen. Aldus kunnen we het dictaat in de schepenoorkonden veilig toeschrijven aan het Oisterwijkse 

schrijfcentrum. 

 

1. De oorkonden 

 

Het voordeel van de diplomatische methode is dat niet alleen de originele oorkonden, maar ook de teksten die in 

afschrift zijn overgeleverd, kunnen worden onderzocht. Dit leidde tot een totaal van 563 stukken, die allen staan 

beschreven in bijlage 2. Elk van deze oorkonden is diplomatisch onderzocht en vervolgens gecodeerd per 

tekstonderdeel. Een bepaalde combinatie van tekstonderdelen hebben we een dictaatsleutel genoemd, genoteerd als C 

(clavus) en een nummer. Deze sleutels vergemakkelijken het onderzoek. De opbouw van elke sleutel en de definitie van 

ieder onderdeel is beschreven in bijlage 1. 

 

1.1. De oorkonden tot 1301 

Het eerste document waarbij Oisterwijk betrokken was dateert uit 1230. Over de inhoud heeft reeds een langdurig 

debat plaatsgevonden: Camps heeft meer dan drie pagina’s besteed aan het weerleggen van de door Smets en Steurs 

opgeworpen bezwaar dat hier sprake is van een falsum. Hun belangrijkste argument, dat het dictaat van de oorkonde 

nauwelijks overeenkomt met dat van de hertogelijke kanselarij, is door Camps bestreden vanuit de hypothese dat het 

hier om een destinarisuitvaardiging gaat.202 Hoewel dit een aannemelijke optie is, is het geen bewijs dat het stuk dan in 

Oisterwijk zal zijn geschreven. De hertog werd namelijk ontvangen te ’s-Hertogenbosch, in de boomgaard van de 

schepen Acrinus de Heesbeen. Vanuit Oisterwijk was een delegatie van voorname inwoners afgevaardigd, die als 

getuigen optraden. Daarnaast, zoals reeds door Steurs en Van Synghel is aangetoond, speelde de stad ’s-Hertogenbosch 

een belangrijke rol in de verspreiding van haar stadsrecht aan omringende plaatsen, zoals Dormaal, Eindhoven en Sint-

Oedenrode.203 Dit maakt aannemelijk dat het stuk aldaar is vervaardigd, en zeer waarschijnlijk door een Bossche 

scribent. 

De oudste originele oorkonde was vervaardigd ofwel door een Antwerpse scribent, ofwel door een scribent die 

geïnstrueerd werd door een functionaris uit die stad. Op enkele regionale verschillen na is het dictaat van de gehele 

 
 

201  W. Prevenier, De oorkonden I, 1-7. 
202  ONB I, 225. 
203 Steurs, Les campagnes, 8. Van Synghel, Actum, 177. De verlening van het Bossche recht aan Dormaal vond plaats in aanwezigheid 

van enkele schepenen en gezworenen van ’s-Hertogenbosch, terwijl de verleningen aan Eindhoven en Sint-Oedenrode 
plaatsvonden 'apud Busc(h)um'. ONB I, nrs. 151, 165 en 166.  
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reeks verklaringen over de Antwerpse zoutmarkt identiek, zoals de editeurs van het tweede deel van het Oorkondenboek 

van Noord-Brabant opmerkten, en kan aan die stad toegeschreven worden.204 

In het vorige hoofdstuk hebben we betoogd dat de oorkonde uit 1296 uit drie mogelijke milieus kan zijn 

vervaardigd: de Oisterwijkse schepenbank, de lokale geestelijkheid, of de abdij van Tongerlo. Het dictaat wijst in de 

richting van de abdij. De in deze oorkonde gebruikte combinatie van inscriptio, salutatio en notificatio, ‘universis 

presentes litteras inspecturis [scabini in Oesterwiic] salutem et notitia veritatis. Noveritis quod’, komt namelijk 

meermaals voor in meerdere oorkonden in de collectie van de abdij. In maart 1296 oorkondden de schepenen van 

Antwerpen een overdracht van goederen aan Tongerlo. De gebruikte combinatie van de bovengenoemde onderdelen 

is identiek. Hetzelfde is het geval bij twee oorkonden uit 1301 van respectievelijk Laurentius Folkart en Daniel de 

Oirscot, twee ridders, en twee oorkonden uit 1315 van respectievelijk schepenen van Eersel en Henricus de Mierlo.205 

In al deze stukken is de abdij de ontvangende partij. Aangezien zij de enige constante is, moeten deze stukken volgens 

de regels van de diplomatische methode zijn opgesteld in de omgeving van Tongerlo. Dit wordt bevestigd door twee 

oorkonden die haar abten Godefridus en Hubertus zelf hebben uitgevaardigd in 1306 en 1315, waarin sprake is van de 

opening ‘universis presentes litteras inspecturis, ... salutem et cognoscere veritatem. Noveritis/noverint universis quod 

...’.206 Deze komt vrijwel woordelijk overeen met het bovengenoemde dictaat. 

 

1.2. De oorkonden tussen 1301 en 1310 

In 1306 verschijnt een meer vereenvoudigde dictaatvariant in de stukken, die in gebruik bleef tot de tweede helft 

van de veertiende eeuw. Door het ontbreken van oorkondenteksten uit de voorafgaande tien jaar is het niet mogelijk 

de invoering van dit dictaat preciezer te dateren. Aangezien de eerste oorkonden met dit dictaat ook in dit geval de 

abdij van Tongerlo als verbindende factor hebben, zouden we het ontstaan van deze stukken daar moeten lokaliseren. 

De abdij maakte echter in deze jaren nog steeds gebruik van het laat dertiende eeuwse dictaat dat hierboven is 

besproken. De overeenkomsten zijn echter groot met het dictaat dat in de stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch 

gangbaar is sinds 1287.207 De vorm van dit dictaat is als volgt: 

- intitulatio:   ‘nos N et N, scabini in Oesterwijc’ 

- notificatio:  ‘notum facimus’ 

- inscriptio:  zie hieronder 

- dispositio:  ‘quod coram nobis’, soms aangevuld met ‘constitutus’ 

- corroboratio: zie hieronder 

- datatio:  ‘datum anno Domini’ 

 

In twee componenten van dit dictaat treffen we wat variatie aan. De inscriptio omvat als permanent onderdeel het 

woord ‘universis’. In 1306 vormde dit woord de volledige inscriptio, maar in latere jaren voegde de scribent woorden 

toe, tot een formule van zeven woorden in 1310. Uiteindelijk besluit men vanaf 1314, met het oog op praktisch nut en 

tijdsbesparing, tot een terugkeer naar het korte ‘universis’. De volgende vier varianten zijn aangetroffen: 

- ‘universis’ 

- ‘universis presentia visuris’ 

- ‘universis presentia visuris et audituris’ 

- ‘universis presentibus ac posteris presentia visuris et audituris’ 

 

Meer variatie is te vinden in de corroboratio. In totaal kunnen we de acht varianten opdelen in drie groepen: een 

groep die gebruik maakt van de woorden ‘presentium testimonio litterarum’, een groep met de woorden ‘in cuius 

testimonium sigilla sunt appensa/duximus apponenda’, en een losse derde variant in 1310. Uit dit rijke spectrum van 

 
 

204 ONB II, nr. 1033. 
205 Erens, De oorkonden, nrs. 296 (schepenen van Antwerpen), 328 (Laurens Folkart), 338 (Daniel de Oirscot), 428 (schepenen van 

Eersel) en 481 (Henricus de Mierlo).  
206 Ibidem, nr. 473.  
207 Voor gelijksoortige oorkonden van schepenenen van 's-Hertogenbosch uit de omringende periode van 1303-1307, zie ONB I, 

nrs. 686, 687, 692, 694. Hetzelfde dictaat, met een minieme variatie in de corroboratio is te vinden in ONB I, nrs. 667, 676, 678, 
679, 688, 715, 736 en 740. Deze dictaatvorm is voor het eerst in 1287 aangetroffen, en is door Van Synghel dictaatsleutel V36 
genoemd. ONB I, nr. 426.  
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mogelijkheden zou uiteindelijk in het kader van dezelfde versobering rond 1314 de eerste groep in gebruik blijven 

gedurende de veertiende eeuw, terwijl de andere groepen afgestoten worden: 

 

Groep I ‘presencium quibus nostra sigilla appensa sunt testimonio litterarum’ 

‘presentium testimonio litterarum nostris sigillis sigillatarum’ 

Groep II ‘in quorum testimonium et robur nostra sigilla presentibus sunt appensa’ 

‘in cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa’ 

‘in cuius rei testimonium et munimen nostra sigilla presentibus duximus fuisse apponenda’ 

‘in quorum testimonium sigilla nostra presentibus (litteris) sunt appensa’ 

‘in quorum omnium testimonium et munimen nostra sigilla presentibus duximus apponenda’ 

Groep III ‘ad maiorem horum certitudinem nostra sigilla pagine sunt appensa’ 

 

 

1.3. De oorkonden tussen 1314 en 1361 

Enige tijd voor 1314 werd het dictaat gestandaardiseerd en dusdanig consequent toegepast dat in de daarop 

volgende dertig jaar slechts een handvol variaties zijn aangetroffen.208 Ondanks het kleine aantal originelen is het toch 

interessant om op te merken dat de eerste drie originele oorkonden met dit dictaat door een en dezelfde scribent zijn 

geschreven, namelijk hand 2. Dit maakt het mogelijk dat deze persoon verantwoordelijk is voor de introductie van dit 

dictaat. Bovendien is er een mogelijkheid dat, aangezien dit dictaat zijn oorsprong heeft in de Bossche 

secretariegebruiken, hand 2 hier ook vandaan kwam. Zoals we later zullen aantonen, hebben meer scribenten een 

achtergrond in deze stad, waar zij gewoonten uit meenamen naar andere plaatsen in de Meierij. Het in Oisterwijk 

gebruikte dictaat in deze periode bestaat uit de volgende componenten: 

 

- intitulatio:   ‘nos N et N, scabini in Oesterwijc’ 

- notificatio:  ‘notum facimus’ 

- inscriptio:  ‘universis’ 

- dispositio:  ‘quod coram nobis’, soms aangevuld met ‘constitutus’ of ‘constitutus personaliter’ 

- corroboratio: ‘presentium testimonio litterarum’, soms aangevuld met ‘nostrarum’ 

- datatio:  ‘datum anno Domini’ 

 

Een paar varianten verschijnen in de volgende jaren. Tussen 1331 en 1347 treffen we een hybride vorm van de 

corroboratio en datatio aan, in de vorm ‘datum/datarum sub sigillis nostri anno Domini’, te vinden in bijlage 1 als 

Dat3. In de achttien oorkonden die binnen deze periode zijn geschreven treffen we dit element maar liefst twaalf keer 

aan. Het lijkt een persoonlijke keuze te zijn van de scribent die achter hand 4 verborgen gaat: uit de twaalf originelen 

die we in het vorige hoofdstuk aan deze scribent hebben toegeschreven, bevatten acht stukken dit element. Slechts bij 

één origineel van een andere hand treffen we dit element aan, namelijk in een oorkonde uit mei 1331 van hand 3. Een 

in afschrift overgeleverde oorkonde uit diezelfde maand kan op basis van dit element waarschijnlijk aan dezelfde hand 

worden toegeschreven. Omdat het nog slechts tweemaal voorkomt na 1335, is het aannemelijk dat we de oorkonden 

met het element Dat3 kunnen toeschrijven aan hand 4. Naast de tien originelen betreft dit nog een in een cartularium 

afgeschreven stuk.209 Dit leidt niet tot nieuwe inzichten, daar de afgeschreven stukken chronologisch binnen de in het 

vorige hoofdstuk vastgestelde arbeidsperiode van hand 4 vallen. Deze scribent bediende zich verder nog van vier 

andere dictaatsleutels, waarvan er één gebruik maakt van Dat3.210 

Een tweede en zeer belangrijke ontwikkeling betreft de overgang van het Latijn naar de volkstaal. Al in mei 1348 

treffen we de eerste Middelnederlandse oorkonde aan, twee jaar vroeger dan de door Van Synghel gegeven 

vermelding.211 Het dictaat bestaat uit een directe vertaling van de Latijnse onderdelen. De volkstalige omslag lijkt vrij 

plots te hebben plaats gevonden en bovendien definitief: op slechts enkele uitzonderingen na treffen we het Latijn niet 

 
 

208  Door de lacunes in de overlevering van oorkonden tussen 1310 en 1314 is over deze jaren geen informatie bekend. De enige 
afwijking in deze periode wordt gevormd door een oorkonde uit 1324, waarin de corroboratio was weggelaten. Bijlage 2, nr. 24. 

209  Bijlage 2, nr. 46   
210  Bijlage 1, dictaatsleutels C02, C03, C6, C22 en C24.  
211  Bijlage 2, nr. 49. G. A. M. van Synghel, 'Urban Diplomatics in the Northern Low Countries', in W. Blockmans en Th. de 

Hemptinne ed., La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge (Leuven 2000) 523-534; 533. 



48 
 

 

meer aan. Slechts vier oorkonden, twee in 1358 en twee in 1369, werden nog in deze taal opgesteld. Hier lijkt geen 

speciale oorzaak achter te zitten: noch de rechtshandeling, noch de partijen zijn van bijzondere aard. 

 

1.4. De oorkonden tussen 1362 en 1550 

De laatste en langste periode begon in 1362 en duurde tot het einde van het in deze studie onderzochte tijdperk; 

eigenlijk tot aan het einde van de achttiende eeuw. De periode wordt gekenmerkt door het gebruik van de objectieve 

dictaatvorm in de oorkonden van de vrijwillige rechtspraak. Dit betekent dat de tekst begint met de dispositio, gevolgd 

door een corroboratio waarin de schepenen als getuigen worden opgegeven en eindigt met een datatio. Voorafgaand 

aan 1362 hebben we twee oorkonden aangetroffen met een objectief dictaat, in 1341 en in 1347 elk één. Beide stukken 

waren in het Latijn geschreven en bevatten de objectieve corroboratio, die op dat moment al in ’s-Hertogenbosch 

gangbaar was. De definitieve overgang in de vroege jaren zestig valt samen met het aantreden van hand 8, zodat het 

een mogelijkheid is dat de invoering van dit dictaat aan hem kan worden toegeschreven. De corroboratio in deze 

Oisterwijkse oorkonden is ‘orconden hebben hier over gheweest scepenen in Oesterwijc’, wat een letterlijke vertaling 

is van de in ’s-Hertogenbosch gebruikte Latijnse frase ‘testes interfuerunt scabini in Buscoducis’.212 Dit element is in 

Oisterwijk echter verder uitgebreid met de zinsnede ‘die hoer seghelen in getughenisse hier aen hebben ghehangen’; in 

Bossche schepenoorkonden volgt direct de datatio. Evenals de taalkeuze werd ook het dictaat vrijwel direct als 

standaard aangevoerd. In de jaren na de invoering zijn slechts twee stukken met een afwijkend dictaat en tevens in het 

Latijn aangetroffen, beiden in 1367. De eerste betrof een verklaring van een oud-schepen over de publieke verkoop 

van goederen. Mogelijk noopte de bijzondere aard van dit stuk de scribent tot het terugkeren naar oude vormen: op 

de corroboratio na greep hij terug op het dictaat van de jaren 1316-1336. De tweede oorkonde is echter een reguliere 

transportakte, opgemaakt volgens het dictaat van de jaren veertig. 

Naast de standaardisatie van de dictaatsleutel sinds 1362 werd de tekst ook woordelijk volgens een strak formulier 

opgemaakt. In bijlage 3 is een transcriptie gegeven van een oorkonde met dit dictaat. Hoewel veel van deze elementen 

al eerder bestonden, werd het formulier nu voltooid door het vaststellen van de juridische beloften van waarborg en 

verantwoordelijkheid aan het einde van de dispositio. Indien in dit element een eerdere rechtshandeling werd 

geparafraseerd, dan gebeurde dit middels een combinatie van een notificatio, inscriptio en eerste dispositio alvorens 

de daadwerkelijke rechtshandeling in een tweede dispositio aan bod kwam: ‘Cont sij enen yegheliken dat want ..., dair 

omme soe is gestaen voir scepenen ondergescreven’. Dit is een letterlijke overzetting van het Latijnse dictaat uit de 

Bossche secretarie: ‘Notum sit universis quod cum ..., constitutus igitur coram scabinis infrascriptis’. 

Het laatste element waar nog variatie in aangetroffen is, betreft de datatio. Gedurende de tweeënhalve eeuw die 

behandeld wordt in deze studie is een ontwikkeling in de verwoording van de datering te bemerken, die is weergegeven 

in figuur 3.1. Deze ontwikkeling verliep gelijktijdig en nagenoeg gelijk aan die in de Bossche secretarie.213 Gedurende 

de gehele veertiende eeuw dateerde men volgens de kerkelijke kalender. Dat houdt in dat in de dagopgave een kerkelijke 

feestdag is verwerkt, zoals ‘de woensdag na Pinksteren of ‘op het octaaf van Maria Hemelvaart’. In 1402 dateerde de 

scribent voor het eerst met een maandopgave.214 Vermoedelijk is hier sprake van een persoonlijke voorkeur, omdat 

noch uit in aard van het contract noch uit de betrokken partijen sprake is van een bijzondere vastlegging. Bovendien 

komt deze datering in de daaropvolgende twintig jaar niet meer voor: pas in april 1421 treffen we de tweede oorkonde 

met dit kenmerk aan. Vanaf dat moment raakt de maandopgave meer in zwang en in het tweede kwart van de vijftiende 

eeuw bevatten 55 oorkonden dit kenmerk. Toch verving deze niet de oorspronkelijke datatio: in 80% van deze stukken 

was sprake van een dubbele datering, met beide elementen. Langzaam maar zeker maakte de kerkelijke datering baan 

voor de ‘modernere’ variant, totdat zij in 1520 voor de laatste maal zelfstandig voorkwam en na 1525 totaal in onbruik 

was geraakt.215 Uit het bestaan van een gecombineerde vorm vermoeden we dat in Oisterwijk geen sprake is geweest 

van een plotse dictationele omslag, zoals Van Synghel in ’s-Hertogenbosch detecteert, maar van een langdurig en 

evolutionair proces. Om die reden kan dit proces ook niet worden toegeschreven aan specifieke scribenten. Hoewel 

we de maandopgave voor het eerst bij hand 9 aantreffen, maakte deze hier slechts éénmaal gebruik van. Even zozeer 

heeft hand 10, tijdens wiens ambtstermijn deze dateringswijze voet aan de grond kreeg, nog in 91% van zijn oorkonden 

een kerkelijke datering gebruikt. De laat vijftiende eeuwse oorkonden met een kerkelijke datering zijn niet van 

 
 

212  Van Synghel, Actum, 247, geeft een Middelnederlandse versie van hetzelfde dictaatonderdeel.  
213  Ibidem, 231-232 
214  Bijlage 2, nr. 157: 'int jaer ons heren duysent vierhondert ende twee den tweesten dach in meye'. 
215  Bijlage 2, nr. 526 en 534. 
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bijzondere aard, hoewel bij twee van de drie gelijksoortige oorkonden uit de zestiende eeuw de kerkfabriek betrokken 

was. 

 

 Kerkelijk Maandopgave Beiden Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal %  

1301-1325 24 100,0 - - - - 24 

1326-1350 29 100,0 - - - - 29 

1351-1375 43 100,0 - - - - 43 

1376-1400 55 100,0 - - - - 55 

1401-1425 91 96,8 2 2,1 1 1,1 94 

1426-1450 48 45,7 9 8,6 48 45,7 105 

1451-1475 14 17,2 52 64,2 15 18,6 81 

1476-1500 3 5,8 45 86,5 4 7,7 52 

1501-1525 3 6,0 37 74,0 10 20,0 50 

1526-1550 - - 29 100,0 - - 29 

Totaal 310 55,0 174 31,0 78 14,0 562 

 

Figuur 3.1. Verschijningsvormen van de datatio in het oorkondencorpus, in absolute en relatieve aantallen. 

Voor deze ontwikkeling is nog geen verklaring gevonden. Er bestond binnen de Lage Landen geen algemeen 

patroon waar we de Oisterwijkse situatie tegen kunnen afzetten. Dijkhof trof verschillende ontwikkelingen aan bij de 

onderzochte schrijfcentra. In het scriptorium van de abdij van Middelburg bijvoorbeeld werd de maandopgave 

vervangen door een kerkelijke datering, terwijl in het klooster te Egmond beiden gelijktijdig in gebruik waren.216 In de 

Hollands-Henegouwse kanselarij is over het algemeen een afname in het gebruik van de kerkelijke kalender zichtbaar, 

hoewel dit met verschillende pieken is verlopen.217 Mogelijk is hier sprake van lokale of zelfs persoonlijke voorkeuren. 

Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat er in de vijftiende en zestiende eeuw zelden correlatie bestond tussen de 

geestelijke of wereldlijke functie van de scribent en de dateringskeuze. 

Zoals in het hertogdom en het grootste deel van de Brabantse steden maakte Oisterwijk de overgang naar het 

nieuwe jaar met Pasen. Dit is aantoonbaar vanaf de vroege vijftiende eeuw, maar zal vanwege de Bossche oorsprong 

van de vrijheid waarschijnlijk al vanaf de vroegste geschiedenis het geval zijn geweest. In de zestiende eeuw vinden we 

af en toe de opmerking ‘stylo Brabantie’ in de protocollen wanneer een akte in de maanden voor Pasen is gedateerd. 

Ook bij de oorkonden komt dit terug: in februari 1532 werd dit zowel in de minuut als in de grosse van een contract 

bijgeschreven.218 In de grossen, waar drie gevallen zijn overgeleverd, hanteerde men twee uitgebreidere bijschriften, 

namelijk ‘nae shoefs van Brabant’ en ‘nae costuymen der camere vanden Bossche’.219  

 

2. De schepenprotocollen 

 

De schepenprotocollen hadden van nature geen publieke functie, maar dienden de schepenbank en de 

dorpsadministratie. Een diplomatische analyse zoals in de vorige paragraaf is uitgevoerd, lijkt ons daarom onmogelijk. 

Toch bleek dat het onderzoeken van de schepenprotocollen niet onverdienstelijk was. Hier werden de strakke 

dictaatformules die tot de validatiemiddelen van een oorkonde behoorden minder nauwgezet gevolgd, zodat er ruimte 

was voor een meer persoonlijke inbreng.  

In de minuutakte in het protocol zitten drie grote verschillen met de grosse: het aantal abbreviaturen ligt hoger, 

vaste dictaatonderdelen werden vaak in verkorte vorm genoteerd, en zowel het Latijn als het Middelnederlands werd 

gebruikt. Dat het uitschrijven van een contract in extenso een zeldzaamheid is, is evident. Dit was een tijdrovend werk 

en er was geen noodzaak toe. De optekening in het schepenprotocol gaf een contract al rechtskracht, zodat de 

validatiemiddelen van oorkonden niet noodzakelijk waren. Hoewel in de oorkonden de volkstaal halverwege de 

 
 

216  Dijkhof, Het oorkondewezen, passim.  
217  Van Camp, Oorkonden, 146. 
218  Bijlage 2, nr. 541: 'int jaer ons heren duysent vyff hondert eenendertigh opten negensten dagh februarij nae costume van scriuen 

shoefs van Brabant'. Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 237, fol. 18r: 'Datum IX februarij anno 31 stilo Brabantie'.  
219  Bijlage 2, nrs. 497 en 498: 'nae costume van scrijuen der cameren vanden Bossche'. 



50 
 

 

veertiende eeuw zijn intrede had gedaan, gebruikten de klerken in de protocollen een mengsel van beide talen. Mogelijk 

heeft dit zijn oorsprong in de aard van de eerste klerken, die vrijwel allen ook geestelijken waren en het notariële ambt 

uitoefenden. Daarnaast zal de compactheid van het Latijn eveneens een belangrijke factor hebben gespeeld. De 

zinsneden die veelal in het Latijn zijn gesteld, omvatten namelijk zaken als familieverbanden, de omvang en grenzen 

van onroerend goed, de waarborg, en marginale aantekeningen betreffende de betaling en mundering van het contract. 

Een voorbeeld hiervan dateert uit november 1455 en is als minuutakte en als grosse opgenomen in bijlage 3.  

Een van de eerste Latijnse woorden die in de minuutakte voorbij komen is ‘quondam’, zoals gebruikelijk afgekort 

tot ‘qd’. Dit is daarmee een stuk korter dan het volkstalige equivalent ‘wilner’. In de vijftiende werd in ongeveer 65% 

van alle verwijzingen naar een overledene in de protocollen gebruik gemaakt van ‘quondam’.220 Hoewel in het 

voorbeeld geen sprake is van nader gespecificeerde goederen, werd ook de begrenzing van het onderpand, een van de 

belangrijkste onderdelen van de tekst, normaliter in het Latijn gesteld. De gebruikelijke termen, zoals uno, alio en inter, 

vinden we veelal afgekort tot ‘uo‘ ‘ao‘ en ‘int’. Overige frasen betroffen de vermelding van retroacta, ‘cum omnibus 

litteris et juribus inde contentis’, en de overdracht: in het voorbeeld de zinsnede ‘vanden seluen (Jacob) coper in een 

erfrecht te hebben ende te besitten’. Onder invloed van het Bossche dictaat is dit veelal teruggebracht tot ‘ab eodem’.221 

Ook de werkwoorden, in bijlage 3 de woorden ‘vendidit’ en ‘resignavit’ zijn vaak in het Latijn gesteld, gevolgd door de 

waarborggarantie. Dit laatste onderdeel wijkt lichtelijk af van het Bossche dictaat: waar in de stad gekozen werd voor 

‘obligationem ex parte sui deponere’, verkiest men in Oisterwijk veelal ‘commer deponere’ of zelfs ‘commer af te 

doen’.222 In latere teksten doet het woord ‘calangie’ zijn intrede als synoniem – later als tautologie met ‘commer’ – wat 

zijn oorsprong heeft in het Latijnse ‘kalangiam’, dat we in 1316 voor het eerst aantreffen.223 Door welk werkwoord 

deze term wordt vergezeld, is persoonsgebonden. Hand 10 en 17 hielden stevig vast aan het volkstalige ‘af te doen’, 

terwijl hand 12 het Latijnse equivalent gebruikt. De laatste twee dictaatonderdelen, de corroboratio en datatio zijn 

veelal ook in het Latijn. Anders dan in ’s-Hertogenbosch, waar men in de protocollen steevast testes aantreft, schrijven 

de Oisterwijkse klerken ‘scabini’, afgekort tot ‘scab’, of ‘coram scabinis’. In beide plaatsen echter bevat de corroboratio 

alle twee de termen: ‘Orconden hebben hier ouer gheweest scepenen in Oesterwijck’ en ‘Testes interfuerunt scabini in 

Buscoducis’. 

Waarom zijn de protocollen tweetalig, in tegenstelling tot de oorkonden? Het Latijn is een veel compactere taal 

dan de volkstaal. Door het ontbreken van zinsdelen als onderwerp en lidwoorden, en het bestaan van samengestelde 

werkwoorden kunnen teksten in minder tijd worden neergeschreven. Tevens dienen we niet te vergeten dat Oisterwijk 

in hoge mate beïnvloed is door de gebruiken uit de Bossche secretarie, waar het Latijn tot halverwege de zestiende 

eeuw de voertaal bleef. De Bossche schepenprotocollen staan vol met zwaar afgekorte Latijnse contracten, wat 

mogelijk was door de rigide standaardisatie van de teksten. Ook in Oisterwijk blijken de Latijnse passages een hogere 

graad van contractie te kennen dan de volkstalige delen. Bij de laatste betreft het veelal de letters ‘m’ en ‘n’, de ‘er’ en 

de laatste helft van het woord ‘ende’. De invloed van ’s-Hertogenbosch op de vrijheid zal geleid hebben tot de 

overdracht van het Bossche dictaat. Vanaf de vroege zestiende eeuw verschijnt de volkstaal in toenemende mate in de 

minuutakten. Familieverbanden en de geografische afbakening van het onderpand werden als eerste in de volkstaal 

overgezet, terwijl de waarborggarantie als laatste mee ging in deze ontwikkeling: het Latijn blijft hier in gebruik tot de 

laatste helft van de zeventiende eeuw. 

De overgang van het Latijn naar de volkstaal in de administratieve bronnen vond plaats halverwege de veertiende 

eeuw. Van Synghel merkte reeds op dat de schepenbanken op het platteland vrij vroeg omschakelden. In 1400 

vaardigde geen enkele schepenbank, met uitzondering van die van ’s-Hertogenbosch, nog oorkonden in het Latijn uit. 

Het merendeel was al in de eerste helft van de veertiende eeuw overgegaan. De aanleiding hiertoe was hetzelfde proces 

dat tot de groei in schriftproductie leidde: het toenemende vertrouwen in de rechtskracht van geschreven documenten 

en de groeiende populariteit van het schriftgebruik om zaken vast te leggen. Daarbij was het niet meer het exclusieve 

domein van de geestelijkheid of de hoge overheden; documenten werden in alle lagen van de samenleving op 

regelmatige basis gebruikt. Geletterdheid in Oisterwijk was geen zeldzaamheid, zoals in hoofdstuk V zal worden 

toegelicht, maar kennis van het Latijn was desalniettemin voor slechts een klein, veelal elitair, gezelschap 

voorbehouden. De grote steden binnen het hertogdom liepen achter op het platteland: Leuven, Mechelen en Brussel 

 
 

220  Op basis van een steekproef van 130 akten over de jaren 1418-1499.  
221  De volledige formule is 'ab eodem emptore in hereditario jure habend[um] et possidend[um]', met de uitgang afhankelijk van 

het lijdend voorwerp. Van Synghel, Het Bosch' Protocol, 71 en 75.  
222  In de bovengenoemde steekproef is 'commer' in 177 gevallen aangetroffen, 'obligationem' slechts in 15 gevallen. 
223  Bijlage 2, nr. 20. 
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gingen pas in de tweede helft van de veertiende eeuw over. Alleen in Antwerpen had deze omslag vroeg 

plaatsgevonden: reeds vóór 1300 al. ’s-Hertogenbosch sloot zich hier pas in de zestiende eeuw bij aan: Van Synghel 

heeft deze opvallende continuatie van het Latijn als voertaal toegeschreven aan de hechte banden met het notariaat.224 

Een dergelijk argument hebben we niet kunnen achterhalen voor Oisterwijk: in de bijna zestig jaar na de taalwisseling 

werd de secretarie bemand door notarissen.225 

Wanneer in de protocollen een contract werd ingeschreven waarbij een retroactum meegebracht werd, nam de 

klerk deze tekst vrijwel letterlijk over. Zinsneden, de dateringswijze en de taal werden niet omgezet naar de modernere 

secretariegebruiken. Bossche schepenoorkonden als retroacta zijn om die reden gemakkelijk te herkennen. Een 

voorbeeld vinden we in mei 1440, toen verscheidene personen afstand deden van hun recht op een pacht beschreven 

in Bossche schepenoorkonden, alsook een tweede pacht die in Oisterwijk was geregistreerd. Deze handeling is 

beschreven in het Middelnederlands, maar de beschrijving van de eerste pacht is geheel in het Latijn, en bijna woordelijk 

overgenomen van de originele tekst, die met de minuutakte in de Bossche schepenprotocollen is vergeleken.226 

Hoe kan deze kennis van nut zijn in het onderzoek naar de Oisterwijkse secretarie en haar personeel? Zoals 

hierboven vermeld waren de scribenten in de protocollen minder gehouden aan standaardisatie en konden zij tot zekere 

hoogte naar eigen believen de tekst vastleggen. Om die reden kan het onderzoeken van de protocollen nieuwe 

aanwijzingen verschaffen over de gebruiken van specifieke scribenten, en daarmee nieuw licht werpen over hun 

mogelijke afkomst en beïnvloeding. Een voorbeeld is hand 20, die in januari 1537 in de protocollen verscheen en het 

merendeel van deze banden volschreef tot 1551.227 De verhouding tussen het Latijn en de volkstaal wijkt in de door 

hem geschreven minuutakten niet af van die onder zijn voorgangers. Desalniettemin vallen enkele aspecten op. Zo 

vinden we bij hem nooit het woord ‘scabini’, maar altijd het in ’s-Hertogenbosch gebruikte ‘testes’. De Bossche 

waarborgclausule ‘promittens super omnia et habenda warandiam et satisfacere’ gebruikt hij eveneens veelvuldig.228 

Tenslotte verwijst de door hem gebruikte verwoording in de aflossingsvoorwaarden van pachten en cijnzen op een 

invloed uit de stad.229 Tezamen met enkele andere kleinere voorkeuren is het aannemelijk te maken dat hand 20 

vertrouwd was met de gebruiken in de Bossche secretarie en daar mogelijk verbonden mee is geweest.230 

Ook voor hand 11 bleek het nuttig om het schrijfwerk in de protocollen aan een diplomatisch onderzoek te 

onderwerpen, aangezien we hem paleografisch niet konden verbinden aan een in Oisterwijk residerende scribent. Twee 

gewoonten vielen direct op in zijn akten. Allereerst werkte hij regelmatig de volledige tekst, inclusief de juridische 

beloften, volledig uit, met een hoeveelheid abbreviaties die normaliter alleen in oorkonden wordt aangetroffen. Als 

tweede schreef hij regelmatig de gehele tekst in het Latijn.231 In zijn woordkeuze zijn duidelijk invloeden uit ’s-

Hertogenbosch merkbaar. Dit blijkt duidelijk als we twee gelijkaardige contracten uit 1437 naast elkaar zetten, waarvan 

de eerste geschreven is door hand 10 en de tweede door hand 11. De laatste draagt meerdere kenmerken van 

betalingsbeloften die in ’s-Hertogenbosch werden opgetekend, zoals de woorden ‘persolvendos’ en ‘testes’, in plaats 

van ‘solvendos’ en ‘scabini’.232 Een tweede voorbeeld betreft de verkoop van goederen, door dezelfde twee klerken.233 

 
 

224  Van Synghel, Actum, 251-252.  
225  Na de ambtstermijn van Gielis van Dusel was Willem van Bruggen de eerste secretaris met een notariële admissie, zie hoofdstuk 

IV. 
226  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. 152, fol. 32v: 'een half mudde rogs erfpachts der maten vanden Bosch, quam paccionem 

Jacobus filius quondam Nycholai dicti vanden Leempoel Theoderico filio quondam Gerardi dicti Symons soen de Loen dare et 
solvere promiserat …, prout in litteris scabinorum de Buscoducis continetur …; item op twee lopen rogs jaerlijcs ende erfelijcs 
pachts allen jaer op onsen vrouwen dagh alsmen kersen dreeght, gelden uut allen alsulcken recht ende gedeelte … prout in 
litteris scabinorum de Oesterwijc continetur.' De minuutakte van de eerste overdracht is te vinden in 's-Hertogenbosch, 
Stadsarchief, ORA, inv. nr. 1176, fol. 33r. 

227  Zie hoofdstuk II.  
228  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 242, fol. 13v.  
229  Ibidem, inv. nr. R. 242, fol. 14r: 'Et poterit redimere perpetue simul et semel cum et mediantibus triginta florenis … prout dictus 

Cornelius hoc palam recognovit et super omnia bona dicte mense dicto Adriana repromisit salvoque quod per medium annum 
legitime preintimabit.' Vgl. Van Synghel, Het Bosch' Protocol, 37.  

230  Vgl. ibidem, inv. nr. R. 247, fol. 4r: 'Dictus Johannes promisit super omnia et habenda dicto Henrico'. Ibidem, fol. 25v: 'commer 
… ex parte eorum dicti Johannis Moerkens suorum heredum et successorum deponere’. 

231  Ibidem, inv. nr. R. 149, fol. 57r.  
232  Ibidem, inv. nr. R. 149, fol. 57v: 'Notum sit uniuersis quod cum ita actum esset ut in contractu et in folia precedente ubi 

Heylwigis Wysscharts suum usufructum supportavit suis liberis, constituti igitur coram scabinis infrascriptis dicti … palam 
recognoverunt se quandam diuisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis predictis. Mediante qua diuisione …'  

233  De twee betalingsbeloften uit 1437 (inv. nr. 149), respectievelijk van hand 11 en hand 12: 
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De zinsnede ‘ab eodem jure hereditatio habenda et possidenda’ is kenmerkend voor het Bossche dictaat en wordt in 

de volkstalige oorkonden overgenomen als ‘van hem erfelijk te besitten’. Ook in de waarborgbelofte maakt hand 11 

gebruik van de hierboven beschreven Bossche variant, in tegenstelling tot het in Oisterwijk gebruikelijke ‘commer 

afdoen’.234 Wij menen dat ook dat hand 11 eveneens zwaar beïnvloed of zelfs afkomstig is uit de de Meierijse hoofdstad. 

 

3. Conclusie 

 

De dictaatanalyse bleek om meerdere redenen nuttig te zijn. Allereerst konden we vaststellen dat de oudste 

oorkonden die namens de schepenbank waren uitgevaardigd geschreven moeten zijn door andere partijen. Gedurende 

de eerste decennia van de veertiende eeuw raakt een dictaat in zwang dat grote overeenkomsten vertoont met dat van 

’s-Hertogenbosch, zodat het zeer aannemelijk is dat de schrijfkamer in de vrijheid door deze stad is beïnvloed. 

Gedurende de eerste helft van de veertiende eeuw werd het dictaat steeds verder gestandaardiseerd, tot het punt waarop 

de objectieve oorkonde zijn intrede doet, in 1358. Vrijwel direct vervangt deze het tot dan toe gebruikelijke subjectieve 

model. 

Ook de adaptatie van de taal trad met hoge snelheid in: nadat in 1348 de eerste oorkonde in de volkstaal verscheen, 

werden nog slechts een handvol oorkonden in het Latijn opgemaakt. Chronologisch volgt Oisterwijk hier de rest van 

de Meierij: in de gehele regio namen de schepenbanken in de eerste helft van de veertiende eeuw afscheid van het 

Latijn. In de protocollen bedienden de Oisterwijkse scribenten zich nog van beide talen, gedreven door de compactheid 

van het Latijn. Vanaf de zestiende eeuw veranderde deze verhouding wel ten voordele van de volkstaal, maar het Latijn 

treft men nog tot in de achttiende eeuw aan. Tenslotte is er een ontwikkeling waar te nemen in de datatio, maar deze 

verloopt veel trager. Gedurende tweeënhalve eeuw maakte de datering naar de kerkelijke kalender langzaam baan voor 

een datering met maandopgave. Het is onduidelijk welke oorzaken dit proces hebben aangestuurd: in de Lage Landen 

zijn verschillende ontwikkelingen op te merken. Mogelijk is hier sprake van een persoonlijke voorkeur. 

De veranderingen in dictaat kunnen mogelijk worden toegeschreven aan individuele scribenten. De eerste 

standaardisatie uit 1314 is mogelijk geïnitieerd door hand 2, en de datatio Dat3, die een opleving kende in de jaren 

1330-1340, door hand 4. De grote omschakeling naar een objectief dictaat lijkt een verdienste te zijn geweest van hand 

8. 

Vervolgens bleek uit de dictaatanalyse van de protocollen dat de scribenten hierin een persoonlijke voorkeur 

vertoonden. Zo konden we concluderen dat de handen 11 en 20 waarschijnlijk verbonden zijn geweest aan de Bossche 

secretarie. De diplomatische methode bleek dus resultaten te produceren die complementair zijn met die van de 

paleografische methode. Deze gegevens zijn van nut in de identificatie van de schrijfhanden in het volgende hoofdstuk. 

 

  

 
 

 a) fol. 44v: ‘Herman vanden Ham Hermans zoen van Ham promisit super omnia et habenda Jan Leyten voirs. LXIIII 
hertoge aerts guldens vel valorem a purificatione proxime ultra annum solvendos eidem. Scabini … XIIIa februarij’.   

 b) fol. 53v: ‘Johannes soen Jan Symons soen promisit super omnia et habenda Martino predicto LIIII arnoldus guldens vel 
valorem in alio pagamento et quatuordecim lopina siliginis a pasche proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 
datum supra’. 

234  De twee waarborgclausules uit 1437 (inv. nr. 149), respectievelijk van hand 11 en hand 12: 
 a) fol. 52v: ‘vendidit legitime ... et resignavit promittens super omnia et habenda warandiere perpetue ende allen commer 

der in afte doen’.  
 b) fol. 53r: ‘legitime vendidit ... ab eodem jure hereditario habenda et possidenda et resignavit pariter cum predictis litteris. 

Et promisit super omnia et habenda ratam servare ende commer van sijnen wegen af te doen’. 
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Hoofdstuk IV: De identificatie van de scribenten 
 

 

 

In de vorige twee hoofdstukken hebben we continu gesproken over schrijfhanden. Achter een schrijfhand gaat 

echter een persoon schuil, een historisch figuur dat veelal sporen heeft nagelaten in de bronnen. Dit hoofdstuk bevat 

een identificatie van de schrijfhanden en presenteert patronen in de levens van deze personen. Uit welke plaats en 

sociale klasse waren zij afkomstig, hebben zij een basale of wellicht academische opleiding genoten, en combineerden 

zij hun schrijftaken in Oisterwijk met andere werkzaamheden? 

Vanwege de beperkte aandacht tot op heden voor de Oisterwijkse schepenbank is er nog weinig bekend over de 

scribenten die in en rond de vrijheid werkten. Slechts enkele figuren worden terloops vermeld. Een brief, geschreven 

in 1422 door de secretaris Hubrecht van Oesterhout, vormt het onderwerp van twee korte artikelen uit 1924 en 1953, 

overigens zonder kritische beschouwing.235 Een andere klerk, Gielis van Dusel, verkreeg in de jaren 1990 aandacht in 

de studies van Bijsterveld en Van den Bichelaer: hij bekleedde namelijk de functies van notaris en pastoor in de 

omgeving.236 

In de dorpsgeschiedenis Oisterwijk, een geschiedenis van meer dan 800 jaar uit 2012 voegden Franken e.a. als bijlage een 

lijst van dorpsklerken toe. Helaas zijn er enkele nadelen verbonden aan deze lijst. Het is vrijwel volledig gebaseerd op 

archivalia van de Oisterwijkse schepenbank, en is daarom incompleet. Slechts de personen die in deze archivalia 

expliciet als secretaris worden genoemd, zijn in de lijst opgenomen. Om die reden zijn enkele belangrijke 

ontwikkelingen gemist, zoals de wisseling van de primaire schrijfhand gedurende de jaren 1467-1470. Daarnaast is voor 

de periodisering uitsluitend gebruik gemaakt van de schepenprotocollen. Van alle bronnen geven deze weliswaar de 

meeste en de meest doorlopende gegevens, maar toch geven ze een vertekend beeld als ze niet worden vergeleken met 

bijvoorbeeld de oorkonden, zoals we in het tweede hoofdstuk hebben aangetoond. 

Voor de reconstructie van secretarieën hebben stadsrekeningen in de meeste studies een belangrijke rol gespeeld. 

Salarissen en andere onkosten die aan de klerken betaald dienden te worden bieden concrete informatie. Benders’ lijst 

met Deventer stadsschrijvers is vrijwel compleet gebaseerd op deze reeksen.237 Zelfs Van Synghel, die zich moest 

behelpen met de paar specimina die in ’s-Hertogenbosch waren overgebleven, trof waardevolle informatie aan in de 

rekeningen.238 Uit middeleeuws Oisterwijk zijn helaas geen rekeningen van het dorpsbestuur overgebleven. De enige 

financiële administratie behelst de schoutsrekeningen, de broederschappen en enkele persoonlijke afrekeningen van de 

secretaris in de schepenprotocollen. De schoutsrekeningen zijn onderzocht in hoofdstuk II: voor dit doeleinde zijn zij 

echter ongeschikt. Ook uit de persoonlijke administratie viel geen informatie te halen: namen van de dienstdoende 

klerken zijn nooit opgegeven. 

Een belangrijk gegeven wat in de bovengenoemde lijst niet in ogenschouw is genomen, is dat de bezitter van de 

titel ‘secretaris’ of de pachter van het schrijfambt niet per definitie de schrijfhand is die op dat moment actief is.239 

Zoals Van Synghel heeft aangetoond kon een secretarie vele malen groter zijn dan de paar scribenten die in officiële 

dienst waren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

235  J. Smit, 'Een sollicitatiebrief voor het secretarisambt van Oisterwijk van het jaar 1422', Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche 
geschiedenis en volkskunde 31 (1924) 208-209. F. W. Smulders, 'Een brief uit de 15de eeuw. Klerk verzocht een vaste baan', Tilburgse 
Courant, 14 februari 1953. 

236  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 95; Bijsterveld, Laverend, biografie nr. 626*. 
237  J. F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw 

(Hilversum 2005), passim. 
238  Van Synghel, Actum, 137-140. 
239  Zo werd het Oisterwijkse schrijfambt tussen 1467 en 1477 door een zekere Ansem van Tulden gepacht. Hij kan echter niet 

geïdentificeerd worden met de in die periode actieve hand 13.  
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1. Schrijfhanden vanaf 1407 

 

Het identificeren van scribenten wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door de aanwezigheid van de 

schepenprotocollen sinds 1418. De vroegste vermelding van een Oisterwijkse schepenklerk is nog enkele jaren ouder. 

In 1407 namelijk noemt Gielis van Dusel zichzelf in een oorkonde ‘clericus iuratus ville de Oesterwijc’.240 Vijf jaar later 

komen we hem tegen voor de Bossche schepenen, toen hij het schrijfambt van Oisterwijk in pacht kreeg voor een 

periode van drie jaar, beginnend op Sint-Jansgeboorte. Na afloop verlengde hij zijn ambtstermijn met een zelfde aantal 

jaren.241 Aldus kunnen we de activiteit van Van Dusel dateren tussen juni 1412 en juni 1418, waarschijnlijk met een 

aantal jaren hieraan vooraf, aangezien hij reeds in 1407 deze functie in bezit bleek te hebben gehad. 

Een van de methoden in ons arsenaal, die succes heeft gehad in het onderzoek naar de Bossche secretarie, was het 

nagaan van de intermediaire positie van de scribent in rechtshandelingen. Het was niet ongewoon dat een transport 

van goederen via de secretaris verliep. In een dergelijk geval was de gebruikelijke terminologie ‘X supportavit Y ad 

opus Z’, waarbij met Y de secretaris werd aangeduid. Terwijl in de oorkonden de volledige naam werd ingevuld, schreef 

de secretaris in de protocollen meestal ‘mihi’ (aan mij). Hoewel deze constructie ook aangetroffen is in Oisterwijk, 

maakten de scribenten weinig gebruik van het woord ‘mihi’, met uitzondering van één scribent in de jaren 1420-1430. 

Jacob van der Elst schreef bijvoorbeeld in 1486 dat goederen verkocht waren aan ‘Jacop vander Elst ad opus Elysabeth 

weduwe Steven van Dunne’, terwijl Jan Lombarts zelfs zijn academische graad vermeldde in 1500, toen hij 

protocolleerde dat een cijns in handen was gekomen van ‘meester Jan Lombarts tot behoeff der fabrycke der kercken 

[...] ende tot behoeff der capellen’.242 Toch leverde deze methode wel enkele positieve resultaten op, zoals hierna zal 

worden aangetoond. 

Volgens de lijst van Franken e.a. was het schrijfambt tussen 1418 en 1456 in handen van de scribent Hubrecht van 

Oesterhout. Hij pachtte het ambt en werd zowel ‘ghesworen clerck’ als ‘secretarius’ genoemd.243 Het was eenvoudig 

om hem met hand 10 te vereenzelvigen, aangezien hij meermaals zijn naam vermeld heeft. Dikwijls combineerde hij 

zijn naam met de woorden ‘ic’ of ‘mihi’, waarvan tweemaal als tussenpersoon.244 Daarnaast zijn twee (concepten van) 

brieven bewaard van zijn hand, beiden ondertekend, en maakte hij zichzelf nog op meerdere plaatsen in de protocollen 

bekend.245 Nu zijn schrijfhand bekend is, kunnen we zijn loopbaan nagaan. Het blijkt dat de werkzame periode die 

hem door Franken e.a. is toegeschreven te beperkt is. Reeds in 1406 en 1407 schreef hij namelijk al oorkonden. Zijn 

geboorte kan op basis van een leeftijdsaanduiding in een getuigenverklaring worden geschat op 1387, zodat hij vanaf 

vrij jonge leeftijd bij de schepenbank betrokken moet zijn geweest. Hij bleef hier werkzaam tot zijn dood in augustus 

1456.246 

Zijn opvolger was Jacob van der Elst, die als secretaris wordt aangeduid in een brief over een geldbedrag dat de 

weduwe van Van Oesterhout schuldig was.247 Op basis van een ondertekende brief uit 1460 konden we hem koppelen 

aan hand 12.248 Van der Elst verscheen in 1452 voor het eerst en kreeg drie jaar later toegang tot het munderingsproces. 

Na het overlijden van Van Oesterhout nam hij het secretarisambt over. In de jaren 1467-1471 was een andere scribent 

actief, die na enkele jaren plots weer verdween. Van der Elst’s carrière werd in die tijd niet onderbroken: hij oefende 

 
 

240  's-Hertogenbosch, BHIC, Dorpsbestuur Esch, inv.nr. 585. 
241  's-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R. 1187, fol. 343r en inv. nr. R. 1189, fol. 89v. 
242  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 13r. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, fol. 3r.    
243  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 146, fol. 42r. Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters I, nr. 1603.; Tilburg, RA, ORA 

Oisterwijk, inv. nr. R. 161, losliggend bij fol. 4. 
244  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 11r; Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 147, fol. 29v: ‘renunciavit michi Huberto 

de Oesterhout ad opus’; Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 148, fol. 2v: ‘Symon geheiten Toyt promisit (…) michi Huberto 
de Oesterhout’.  

245  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 144, losliggend bij fol. 9. Smit, ‘Een sollicitatiebrief’. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 
161, losliggend bij fol. 4. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 35r: ‘et ego Hubertus recepi istam donationem … 
resignavit michi Huberto predicto tot behoef’. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 70: ‘Ic Hubrecht Godevaerts zoen’. 
Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 150, losliggend bij fol. 37: 'Arnoldus predictus recognovit coram me Huberto de 
Oesterhout' 

246  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 71r: 'vanden scrijfambacht der meyeryen van Oesterwijc dat welc ic Hubrecht 
gepacht heb'. Van Oesterhout moet in augustus 1456 zijn overleden. Zijn laatste activiteit dateert van 3 augustus, terwijl zijn 
opvolger een nieuw katern begint op 24 augustus. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 164, fol. 30r.  

247  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 165, losliggend bij fol. 9. 
248  Ibidem, inv. nr. 167, losliggend bij fol. 3: 'Gescreven tOesterwijc etc. Ja[cob] Elst altijt bereet tot uwer liefden'. Een andere brief, 

gericht aan de secretaris, was ondertekend met 'Maes vander Elst, u brueder'. Van der Elst had inderdaad een broer genaamd 
Thomas. Ibidem, inv. nr. 172, losliggend bij fol. 49. 
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namelijk eveneens het schrijfambt van Moergestel en Tilburg uit, zoals uit hoofdstuk II bleek.249 Nadien keerde hij 

weer terug en verkreeg een aanstellingsbrief in 1479.250 Hij bleef in dienst tot zijn dood, tussen juli en oktober 1491.251 

Van den Bichelaer schreef dat de functie van secretaris tussen 1495 en 1499 werd vervuld door Mathijs Schenaerts, 

die in 1498 als zodanig was aangesproken in een brief van kardinaal Willem van Enckenvoirt.252 De lijst van Franken 

e.a. geeft Schenaerts’ ambtstermijn vanaf 1491, aangezien hij zich in dat jaar al ‘gheswoeren clerk’ noemde in een 

protocol.253 We kunnen hem daarom vereenzelvigen met de scribent achter hand 15. Net als zijn voorganger heeft ook 

Schenaerts in Moergestel gewerkt. Er zijn enkele oorkonden in zijn handschrift overgeleverd alsook historische 

documentatie: zijn opvolger in deze heerlijkheid schreef later dat hij enkele oorkonden had geschreven ‘die gepasseert 

waren in Mathijs tijden’.254 In Tilburg oefende hij ook het schrijfambt uit, waar hij tot in 1507 actief was.255 Schenaerts 

deed afstand van zijn Oisterwijkse taken in 1500 en trad daar vervolgens nauwelijks meer op, uitgezonderd bij enkele 

contracten waar hij zelf in betrokken was. Zijn erfgenamen verkochten het ambt in 1505 aan de opvolger.  

Het identificeren van deze opvolger bleek geen sinecure. Vrijwel dertig jaar lang was deze hand actief en niet alleen 

in de secretarie, maar ook voor de broederschappen en de Heilige Geesttafel. De hiervoor genoemde 

identificatiemethoden bleken echter geen van allen toepasbaar. Op basis van documentaire bronnen was bekend dat 

de pachter van het schrijfambt in die jaren Jan Lombarts was.256 Definitief bewijs volgde uit een aantekening voorin 

het protocol van 1500/2, waarin hand 16 schreef dat hij secretaris was geworden na het aftreden van Schenaerts.257 

We vinden inderdaad Lombarts als pachter direct na Schenaerts in de rekeningen van de hertogelijk rentmeester voor 

de Meierij, zodat we konden concluderen dat hij achter hand 16 zit. Lombarts is overleden op 27 maart 1531.258 

Eveneens uit de rekeningen kwam de naam van de volgende secretaris: Jan Lombarts junior, de zoon van de 

voorgenoemde scribent. Hij nam het ambt direct na de dood van zijn vader over, maar zijn pachttermijn eindigde 

vroegtijdig door zijn eigen overlijden op 1 april 1533.259 Met Lombarts junior kwam een ervaren scribent naar 

Oisterwijk: tussen 1521 en 1533 was hij een van de vier secretarissen in ’s-Hertogenbosch, zodat zijn hand achterhaald 

kon worden uit de Bossche protocollen. Deze bleek identiek te zijn aan hand 17. Deze hand is echter slechts in de 

jaren 1529-1530 aangetroffen, en bovendien alleen in de schepenprotocollen. Ook in ’s-Hertogenbosch is over de jaren 

1527/8 en 1530/3 geen activiteit van zijn hand aangetroffen. Gedurende die jaren maakte hij als vertegenwoordiger 

van de stad verscheidene dienstreizen richting Brussel. Als secretaris van Oisterwijk is hij dus permanent absent 

geweest. 

Hand 21 behoort toe aan Jan van Strael of Straelen. Voor de identificatie van deze scribent bleek de ‘mihi ad opus’-

frase weer van nut te zijn. In juni 1534 beloofde een Jacob Lambert Michiels namelijk een cijns aan de priester 

Lauwreyns vanden Venne. Deze akte werd ingeschreven door hand 21, die voor de naam van de ontvangende partij 

nog ‘michi ad opus’ toevoegde boven de regel. Een grosse van deze oorkonde is aan ons niet overgeleverd, maar 

bestond nog wel zes jaar na uitvaardiging, toen het voor de schepenbank werd gebruikt als retroactum. De 

 
 

249  Tilburg, RA, ORA Moergestel, inv. nr. R. 290, fol. 154r: 'en is geschreven metter hant Jacops Verelst voertijts secretaris tot 
Oesterwijck ende Ghestel'. 

250  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 20783, (rekening over 1478/9) fol. 17v: 'Item van eenre commissien vanden clercscappe 
van Oisterwijk voer Jacoppe Janssoen vander Elst vanden date XXIX maij'. 

251  Zijn laatste schrijfactiviteit dateert van juli, terwijl op 9 oktober zijn weduwe in ’s-Hertogenbosch voor de schepenbank staat. 
Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 196, fol. 18v. 's-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R. 1261, fol. 382v. Het volgende 
jaar betaalden zijn erfgenamen zijn doodschuld aan het Illustere Lieve Vrouwe broederschap in ’s-Hertogenbosch. Hij was sinds 
1479 lid geweest. 's-Hertogenbosch, BHIC, Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, inv. nr. 122, fol. 219r. Ibidem, inv.nr. 121, 
fol. 14r. Desondanks is hij niet opgenomen in de biografie van het broederschap: L. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap. 
Biografie van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-2012 (Zutphen 2012).” 

252  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 352.  
253  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, kaft. 
254  Tilburg, RA, ORA Moergestel, inv. nr. R. 286, fol. 23r: 'Item anno XCVIII den XXI augusti doen wij segelden die aude brieven 

die gepasseert waren in Mathijs tijden ende noch waren onbesegelt'.    
255  Van den Bichelaer, Het notariaat, 148. 
256  Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nrs. 31.15 en 184.10. Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 223, losliggend bij 

fol. 37r. 
257  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, kaft: 'Prothocollum scabinorum de Oesterwijc incipiens Bavonis anno XVc ende 

doen zij ick yerst worden secretaris in Oesterwijck doer resignatie van Mathijs Scenarts etc.' 
258  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 5349, fol. 55v 
259  A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998), bijlage 

3. 
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tussenpersoon, zo blijkt dan uit de geïngrosseerde tekst, was Jan van Strael.260 Dat hij ook het hoofd van de secretarie 

was, blijkt uit een akte van 1535, waarin hij secretaris wordt genoemd.261 Zijn naam treffen we daarnaast nog op de 

kaft van zijn protocollen, en onder de pliek van een oorkonde. Volgens de rekeningen van de hertogelijke rentmeester 

hield Van Strael het schrijfambt in pacht tussen 1533 en 1537: een enkele termijn van drie jaar, verlengd met een jaar 

om het gelijk te laten verlopen met de verpachtingen van de andere schrijfambten. In de praktijk was Van Strael al in 

juli 1532 actief in de secretarie.262 

Voor hand 24 verliep de identificatie via historische documentatie. Jan Willem Rijsbroeck verkreeg zijn benoeming 

van de Rekenkamer in december 1550 als opvolger van Willem van Bruggen, en zou volgens de officiële afspraak 

beginnen op 1 oktober van het daaropvolgende jaar.263 In werkelijkheid verschijnt zijn hand pas in het nieuwe 

schepenjaar, vanaf januari 1552. Hoewel hij een ambtstermijn van twaalf jaar toegewezen had gekregen, hield hij het 

nog geen twee jaar vol: hij overleed op 12 oktober 1553 en werd opgevolgd door Dirck vanden Hoevel, die het 

overlijden van zijn voorganger in het protocol noteerde.264  

Een scribent die niet werkzaam was in de secretarie, maar wel in de administratie van de kerk en broederschappen, 

was heer Goossen Groys, een priester. Hand 18 schreef in het rentboek van het Sacramentsbroederschap dat hij op 

30 maart 1556 een pacht van een half mud rogge had gekocht van Daneel Jan Martens ten overstaande van Oisterwijkse 

schepenen. In het protocol van dat jaar is inderdaad dit contract te vinden. Hier staat te lezen dat Martens de pacht 

had verkocht aan Groys ten behoeve van de broederschap.265 Groys was tussen 1544 en 1552 meermaals provisor van 

deze broederschap. Zijn kerkelijke loopbaan verklaart zijn rol in het Liber Anniversariorum, dat op zijn verzoek en 

kosten werd vervaardigd. Aangezien Groys in de jaren 1540-1550 nieuwe jaargetijden toevoegde aan dit boek, moet 

hij het in zijn omgeving of zelfs in privébezit hebben gehad. Enkele malen heeft Groys zich ook ingezet voor de 

secretarie: er zijn enkele minuutakten op losse folia bekend van zijn hand.  

Tenslotte is het nog interessant om de aandacht te vestigen op een mogelijke scribent. Halverwege de vijftiende 

eeuw was een lid van de familie Van Riel actief die bekend stond als Jan die Clerck.266 Zijn nakomelingen behielden 

deze beroepsaanduiding als achternaam tot minstens in de zeventiende eeuw. Er is geen andere verklaring voor deze 

naam anders dan dat hij een schrijver moet zijn geweest. Er is echter geen hand waarmee een koppeling voor de hand 

ligt. 

 

2. Notariële schrijfhanden 

 

Een tweede methode om de identiteit van scribenten te achterhalen was het vergelijken van de handen met die in 

notariële grossen. Van Synghel heeft aangetoond dat deze methode zeer bruikbaar is, en dat er in ’s-Hertogenbosch 

een groot aantal notarissen actief was in de secretarie. Met behulp van de studie van Van den Bichelaer slaagde zij erin 

23 handen op deze wijze te identificeren. Ook in Deventer bekleedden met een zeldzame uitzondering alle 

stadsschrijvers eveneens een notariële functie.267 De waarde van de notariële grossen ligt in de subscriptio, waarin zij 

zich bekend maken en aangeven of zij het document eigenhandig (‘manu propria’) hebben geschreven. 

Uit het bestand van Van den Bichelaer hebben we alle notarissen verzameld die in of rondom Oisterwijk actief 

waren: een aantal van veertien namen. Vier van hen, Mathias de Dyesen (1345), Nycholaus Bock (1458), Floris 

Ghijsbrechts (1487-1489) en Henricus Lozen (1494), konden niet verder in het onderzoek worden betrokken daar zij 

 
 

260  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 238, fol. 39r en inv. nr. R. 244, fol. 37r: 'welcken chijns Jacop Lambert Michielssoen 
geloeft hadde als schulder principael Jannen van Strael tot behoeff heren Laureys vanden Ven priester ut in litteris de 
Oesterwijck' 

261  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 239, fol. 55r. 
262  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 237, fol. 66v. 
263  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 295, fol. 121r. 
264  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr.  R. 257, fol. 1: 'Jan Willem Rysbroecx obijt XII octobris anno LIII. [...]. Successit in 

officio Theodoricus vanden Hoevel'. 
265  Tilburg, RA, Broederschap van het Heilige Sacrament, inv.nr. 365a, fol. 1r: 'Item ic heb gecoft een half mud roggen van Daniele 

Jan Martens soen den dartichsten martij anno vijff ende vijfftich voer scepenen van Oesterwijck'. Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, 
inv. nr. R. 260, fol. 27v: 'Daniel sone wijlen Jan Mertens hereditarie et hereditarie [sic] vendidit heeren Goossen Groys priester 
als provisoer vander eerwaardige Heyligen Sacraments […] eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van eenen halven mudde 
roggen.' 

266  Ibidem, inv. nr. R. 157, fol. 16v: 'Jan geheyten die Clerck zoen quondam Engbrechts van Ryel'. 
267  Benders, Bestuursstructuur, bijlage 10. 
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geen originele grossen hebben nagelaten. Een paleografische confrontatie was dus onmogelijk. De overige tien handen 

zijn vergeleken met ons bestand. 

De eerste hand die we middels deze methode konden identificeren, was hand 6. Het betreft notaris Wilhelmus de 

Hukelem. Behalve de drie oorkonden die hij voor de schepenbank mundeerde, zijn van hem twee notariële grossen 

bekend. Van den Bichelaer vermoedt dat De Hukelem, die de priesterwijding had ontvangen, een geestelijke is geweest 

in Oisterwijk of in Haaren.268  

Achter hand 7 bleek Johannes de Eel (of de Ele) schuil te gaan.269 Van deze notaris is slechts één grosse bekend, 

daterend uit 1355. In dit document, het testament van een Jan Wouters, waren drie getuigen aanwezig naast de notaris: 

de priester Henricus de Hoculem en de leken Jacobus filius Jacobi en Johannes de Eel carnifex. De twee leken kunnen 

worden geïdentificeerd als twee schepenen, waarvan minstens één datzelfde jaar zitting had.270 Aangezien geen van de 

getuigen in akten van andere notarissen dit ambt vervulden, is het mogelijk dat De Eel nauw verbonden was met de 

schepenbank, en veelvuldiger voor hen actief was dan slechts in de overgeleverde grosse uit 1358.271 

De invloedrijke hand 8, die bijna veertig jaar, van september 1362 tot januari 1400, actief was in de secretarie, bleek 

Jacobus van Dusel (Jacobus filius Martini de Dusel in zijn Latijnse grossen) te zijn, vader van Gielis van Dusel. Zijn 

identificatie was eerst wat twijfelachtig aangezien de voor hem typerende letter A, met een buik, niet in zijn notariële 

grossen te vinden was. Bij één grosse, uit 1362, bleek hij uiteindelijk deze vorm te gebruiken, zodat de overeenkomst 

duidelijk was.272 Van Dusels secretariële werkzaamheden lopen parallel met zijn notariële carrière. Hij had reeds een 

admissie toen hij zijn eerste oorkonden voor Oisterwijkse schepenen schreef, en na zijn laatste notariële grosse in 

november 1398 was hij nog twee jaar actief in de secretarie. Na 1400 verdwijnt hij echter uit beeld, al is een oorkonde 

uit 1406 waarschijnlijk van zijn hand, en heeft hij bijgedragen aan het oudste Liber Anniversariorum. Vóór februari 

1412 is hij overleden.273  

Volgens de regels van de klassieke methode betekent de aanwezigheid van hand 9 in zowel de 

schepenbankdocumenten als in het oudste Liber Anniversariorum dat we hier te maken hebben met een geestelijke 

die voor de schepenen werkte of een secretaris die het Liber in opdracht van de kerk had geschreven. Berkelmans 

suggereerde al dat het een geestelijke betrof, maar vergeleek het document niet met de secretariële productie. De hand 

bleek uiteindelijk toe te behoren aan de eerder in dit hoofdstuk genoemde Gielis van Dusel (Egidius de Dusel in zijn 

Latijnse grossen), zoon van de vorige notaris en pachter van het schrijfambt in de jaren 1412-1418.274 Zijn hoekige 

schrift is herkenbaar in al zijn stukken. Volgens Van den Bichelaer behield Van Dusel na zijn priesterwijding 

verschillende beneficiën in Haaren, Hilvarenbeek en Oisterwijk, maar pas in 1436 werd hij in de laatste plaats 

aangesteld, bijna twintig jaar na de terminus ante quem.275 Bij de productie van het document is het echter niet 

noodzakelijk dat het opstellen en het schrijven door dezelfde persoon plaats had gevonden. Van Dusel was actief in 

de secretarie in de tijd dat het document vervaardigd is, en als geestelijke zal hij nauw verbonden zijn geweest met de 

Oisterwijkse clerus.276 

Hand 11 was een twijfelachtige casus.277 Het algemene letterbeeld is zeer herkenbaar en consistent, terwijl op 

detailniveau soms aanzienlijke verschillen in de schrijfhoek en verhoudingen meetbaar zijn. Na toepassing van de 

volledige methode Burgers konden we echter met grote zekerheid vaststellen dat het hier één en dezelfde hand betreft 

en overeenkomt met die van de Bossche notaris Wilhelmus Nuweert.278 Volgens Van den Bichelaer was Nuweert 

 
 

268  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 198. 
269  Idem, Het notariaat, biografie nr. 97. 
270  Franken e.a., Oisterwijk, bijlage 8. Jacobi and De Eel zaten in 1353, 1362, 1364 and 1366 beiden in de schepenbank, terwijl De 

Eel ook in 1355 schepen was. Aangezien Jacobi dit in 1351 en 1353 was, en de lijst voor 1355 incompleet is, is het mogelijk dat 
hij ook in dat jaar het ambt bekleedde. 

271  Deze hypothese kan niet geheel worden bevestigd voor de veertiende eeuw, doordat niet voor alle jaren de bezetting van de 
schepenbank bekend is. In de vijftiende en zestiende eeuw echter blijkt dat de meeste getuigen leden zijn van de bovenklasse, 
die de bestuursleden aan de vrijheid leverde. Waarschijnlijk werden zij als meer betrouwbare lieden beschouwd.  

272  Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters I, nr. 760. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nr. 96.1.  
273  's-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R. 1187, fol. 343r: 'Egidius de Dusel filius quondam Jacobi de Dusel'. 
274  Zie hoofdstuk IV, paragraaf 1.  
275  Idem, Het notariaat, biografie nr. 95.  
276  G. Berkelmans, 'Jaargetijden en maandstonden', passim.  
277  Wij zijn Geertrui van Synghel dankbaar voor haar advies inzake deze identificatie.  
278  's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, BHIC, Commanderij Duitse Orde in Gemert, inv. nr. 1486. Ibidem, Commanderij Duitse 

Orde in Vucht, inv. nr. 254.  
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ruwweg actief in de jaren 1430-1455, terwijl Van Synghel reeds in 1428 in de stedelijke oorkonden op hem stuit.279 Zijn 

activiteit als ingrossator in ’s-Hertogenbosch conflicteert niet met zijn aanwezigheid in Oisterwijk. In het jaar 1437 

bijvoorbeeld vinden we hem in de vroege lente (van februari tot in april) en in de herfst (van september tot in 

november) in de schepenadministratie. Dat jaar schreef hij slechts één oorkonde in ’s-Hertogenbosch, en wel in de 

maand juli. Daarnaast verklaart deze identificatie het Bossche dictaat van deze hand in de protocollen.  

 

 
  

Figuur 4.1. De signatuur van Willem van Bruggen onder een schepenoorkonde (Tilburg, RA, Chartercollectie 

Oisterwijk, inv. nr. 135; d.d. 5 juli 1546).  

 

 
 

Figuur 4.2. Het onderschrift en signatuur van Willem van Bruggen onder een notariële akte ('s-Hertogenbosch, BHIC, 

Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, inv.nr. 237; d.d. 12 juli 1531). 

De laatste hand die met een notariële schrijver vereenzelvigd kon worden, was hand 20. Deze bleek toe te behoren 

aan Willem van Bruggen, die zich in zijn Latijnse akten Wilhelmus a Ponte Busciducensis noemt. Als notaris was hij 

actief in de jaren 1530/1 met vier overgeleverde grossen van zijn hand.280 Drie zijn vervaardigd in ’s-Hertogenbosch, 

maar de vierde schreef hij in Oisterwijk. De identificatie werd vergemakkelijkt door Van Bruggens gewoonte een 

signatuur te plaatsen, bij oorkonden onder de pliek en bij protocollen op de kaft. Deze signatuur gebruikte hij daarnaast 

ook in zijn notariële ondertekening. Volgens Van den Bichelaer is het aannemelijk dat Van Bruggen in de Bossche 

secretarie heeft gewerkt. Hoewel dit nog niet bevestigd is, zou het betekenen dat Oisterwijk met hem een ervaren 

scribent alsook een kenner van de Bossche gewoonten rijker was. Hier zullen we op terugkomen in het volgende 

hoofdstuk. Anders dan Nuweert zal hij niet hebben doorgewerkt in ’s-Hertogenbosch, daar hij in 1537 de schrijfambten 

van Oisterwijk en Helvoirt verkreeg, en het jaar erop ook dat van Esch nog.281 Volgens de aanstellingsakte van zijn 

opvolger, Jan Willem Rijsbroeck, liep zijn ambtstermijn af op 1 oktober 1551. Desondanks bleef hij nog tot in 

december actief, alvorens Rijsbroeck de ganzenveer vanaf het nieuwe schepenjaar overnam. In januari 1552, dan ziek 

te bed liggend, stelde Van Bruggen zijn testament op.282 Hij is overleden voor oktober van datzelfde jaar, niet voor 

november 1542 zoals Van den Bichelaer beweert.283 Van Bruggen werd bijgestaan door de handen 22 en 23, die 

 
 

279  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 282. Van Synghel, Actum, tabel I.9. en I.10. 
280  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 321. 
281  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 5355, fol. 59r. Ibidem, inv. nr. 5356, fol. 58r. 
282  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 256, fol. 32v. 
283  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 256, fol. 112r. 
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regelmatig de rol van ingrossator op zich namen. Hoewel deze schrijvers niet geïdentificeerd konden worden, 

paragrafeerden zij de door hen geëxpedieerde akten respectievelijk met een hoofdletter H en een hoofdletter B.  

Ondanks de vele positieve confrontaties zijn er toch ook verschillende notarissen geweest die niet verbonden waren 

aan de secretarie. Henricus Lucen, die naast zijn notariële admissie ook nog ‘rector scholarum’ in Oisterwijk was, was 

een veelbelovende kandidaat. Ook zijn tijdgenoot Wilhelmus Custos kon niet worden gekoppeld. Blijkbaar hield 

Jacobus van Dusel het monopolie over de secretarie stevig in eigen handen. Tijdens de vijftiende eeuw waren de 

notarissen Theodoricus Dommelman (1457-1484) en Wouter Doremans (1485-1497) actief buiten de secretarie om.  

 

3. Persoonlijke achtergrond en carrière 

 

Nu de identiteit van de meeste secretarissen en assisterende klerken bekend is, is het mogelijk om onderzoek te 

doen naar de sociaal-economische positie van deze groep. Een volledig en chronologisch overzicht van de handen, 

hun werkzame periode en hun naam is opgenomen in bijlage 4. 

Voor ’s-Hertogenbosch heeft Van Synghel betoogd dat er pas een aanstellingsbeleid kon worden gevoerd op het 

moment dat het stadsbestuur het benoemingsrecht in handen kreeg.284 Zoals we later zullen aantonen kwam het 

schrijfambt nooit in het bezit van het bestuur van Oisterwijk. In ieder geval vóór de late veertiende eeuw was het door 

de hertog vergeven aan een van zijn onderdanen, en halverwege de vijftiende eeuw claimde hij het terug. Officieel heeft 

Oisterwijk dus nooit de mogelijkheid gehad om secretarissen aan te stellen. Dat betekent echter niet dat er in de praktijk 

geen invloed zal zijn geweest op het proces. Elke secretaris begon namelijk zijn carrière als assistent van zijn 

voorganger, zodat het aannemelijk is dat hier wel inbreng plaats vond. 

 

3.1. Afkomst en sociale klasse 

Het merendeel van de scribenten was afkomstig uit Oisterwijk. Zeven van de dertien geïdentificeerde handen 

kwamen uit deze plaats, namelijk de beide Van Dusels, Van der Elst, de beide Lombartsen en Rijsbroeck. Drie kwamen 

van buitenaf en van twee is het onbekend.285 Van de andere schrijvers in de vrijheid, zoals de notarissen, kwam het 

merendeel eveneens uit Oisterwijk. Al deze families behoorden tot de sociaal-economische bovenklasse, die ook de 

bestuurders, zoals de schepenen en de gezworenen, leverde. De vader van Jacobus van Dusel, Merten van Dusel, was 

schepen in de jaren 1368-1374. Jacob van der Elst bekleedde dit ambt tussen 1452 en 1489, terwijl zijn vader Jan van 

der Elst tussen 1427 en 1453, broer Thomas tussen 1479 en 1492, en neef Mathijs tussen 1497 en 1514 in de 

schepenbank zitting hadden. Jacobs moeder was een dochter van de welgestelde en invloedrijke Jacob van Ele Aert 

Houtappels soen, die eveneens schepen was geweest, alsook provisor van de Heilige Geesttafel.286 Opvallend in dit 

netwerk van familiebanden is de afwezigheid van leden uit de familie Lombarts. Zij huwden niet binnen de aanzienlijke 

schepenfamilies en bekleedden zelden publieke ambten. De oom van Jan Lombarts, Bartholomeeus, bracht het tot 

deken van het Severinusgilde en zegelaars van het Wollen Ambacht. De zegelaars maakten minstens vanaf de vijftiende 

eeuw deel van het corpus van de vrijheid. Door huwelijken werden de relaties tussen deze families aangehaald. Jan 

Henric Lombarts werd door zijn huwelijk een schoonzoon van Dirck Willem Sappeels, en zwager van Ghijsbrecht 

Claus Heyen en Wouter Thomas Wouters, allen schepenen.287 Jan Willem Rijsbroeck huwde Adriana Wouter 

Poeynenborch, de dochter, zuster en schoonzuster van verscheidene schepenen, burgemeesters en gezworenen.288 

Enkele klerken kwamen van buiten de vrijheid. Wilhelmus Nuweert en Willem van Bruggen hadden hun wortels 

in ’s-Hertogenbosch, en de familie Schenaerts was afkomstig uit Mierlo. Slechts Mathijs Schenaerts en zijn kinderen 

zullen naar Oisterwijk zijn getrokken, daar geen andere familieleden worden vermeld in de jaren rondom zijn werkzame 

periode. Deze nieuwkomers slaagden er allen in om zich op te werken tot de bestaande bovenklasse, onder meer door 

huwelijken. Schenaerts, weduwnaar van een zekere Ida, bij wie hij kinderen had, hertrouwde in Oisterwijk met 

 
 

284  Van Synghel, Actum, 318. 
285  B. W. van Schijndel, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts', De Brabantse Leeuw 1 (1952) 21-25 en 41-49. Mathijs Schenaerts, Willem 

van Bruggen en Dirck van den Hoevel kwamen van buiten de vrijheid, terwijl het bij Hubrecht van Oesterhout, Jan van Strael 
en Willem van Bruggen onbekend is. 

286  F. Goris, 'Hendrik de Coster uit Oisterwijk (Oisterwijk circa 1400-Brussel 1446), medicorum minimus?', Noordbrabants Historisch 
Jaarboek 30 (2013), 51-74; 52-57. 

287  De Vrijheid Oisterwijk. Schepenfamilies IC1j: Sapeel. Binnenkort elektronisch raadpleegbaar op <www.devrijheidoisterwijk.nl> 
288  Van den Brekel, Kroniek, 549-550. 
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Katherina Peter Daneels, weduwe van de puissant rijke Anthonis Buckincs.289 De aard van hun functie zal ongetwijfeld 

hebben bijgedragen aan hun opname, hier komen we later op terug. Ondanks de familiebanden is het schrijfambt in 

Oisterwijk nooit een erfelijk bezit geworden, zoals bijvoorbeeld in Peelland.290 In de zestiende en zeventiende eeuw 

hebben drie leden van dezelfde familie achtereenvolgens het ambt bezeten, maar ook hier lijkt geen sprake te zijn 

geweest van bewuste dynastieke opvolging.291 

 

3.2. Opleidingsniveau 

Van de vroegste scribenten is slechts zelden iets bekend over de opleiding die zij hebben genoten. Aangezien de 

eerste drie geïdentificeerde klerken allen een notariële admissie bezaten, kan verondersteld worden dat zij minstens de 

minimale notariële vaardigheden beheersten, namelijk een degelijke kennis van het Latijn, van het lokale recht en van 

de correcte wijze om akten te redigeren, de zogenaamde Ars dictandi.292 De laatste twee vaardigheden kon een aspirant-

notaris opdoen als leerling bij een ervaren notaris. Het Latijn zat in het standaard curriculum van het middelbaar 

onderwijs, dat in vrijwel elke stad of groter dorp werd gegeven.293 Oisterwijk bezat al in de veertiende eeuw een 

school.294 Bijsterveld betwijfelt of dit een Latijnse school was, terwijl Asseldonk dit wel beweert, helaas zonder een 

verwijzing naar bronnen.295 Aangezien de school nauw verbonden was aan de kerk – ze stond letterlijk naast het 

kerkgebouw – is het aannemelijk dat er de mogelijkheid bestond om Latijn te leren. Zoals in het vorige hoofdstuk is 

aangevoerd, waren de secretarissen tweetalig, en dienden zij het Latijn te beheersen om hun beroep uit te kunnen 

oefenen. De kleinere schepenbanken waren in de veertiende eeuw al overgegaan op de volkstaal, maar om de 

oorkonden van de Bossche schepenbank te kunnen lezen was het Latijn noodzakelijk. Het is echter ook mogelijk dat 

een opleiding Latijn is opgedaan, of voortgezet, op de Latijnse school in die stad, waar veel studenten afkomstig waren 

van het platteland.296 Toen Jan Willem Rijsbroeck in 1550 solliciteerde naar het secretarisambt, verklaarde hij 

‘tsHertogenbossche ende Loeven ter studien gelegen ende de practijcke gesien [te] hebben’.297 Het kan niet anders dat 

hij in de eerste stad de Latijnse school heeft bezocht, alvorens in Leuven een universitaire opleiding te hebben gevolgd. 

De locatie van zijn praktijkstage is lastiger te bepalen: dit zou eveneens in beide plaatsen kunnen zijn geweest. 

Paleografisch onderzoek in beide plaatsen zou deze vraag kunnen beantwoorden. Gedurende de jaren voor zijn 

benoeming tot secretaris, tijdens welke hij te Oisterwijk in de schepenbank heeft gezeten, is zijn hand aldaar in ieder 

geval niet aangetroffen. 

Het aantal universitair geschoolde klerken in Oisterwijk is niet erg hoog. Hoewel Hubrecht van Oesterhout en Jan 

van Strael meermaals ‘magister’ worden genoemd, is het aannemelijker dat hier sprake is van een titel uit hoofde van 

het ambt, zoals ook meermaals bij notarissen het geval was.298 Met Jan Lombarts senior verschijnt de eerste academicus 

ten tonele wiens opleidingsniveau niet twijfelachtig is. Hij bezat deze titel al toen hij in 1486 toetrad tot het Bossche 

Illustere Vrouwebroederschap, en zal te Leuven hebben gestudeerd.299 Ook zijn zoon werd daar ingeschreven, in 1513, 

en behaalde daar enige jaren later de titel ‘doctor utriusque juris’.300 De laatste van het rijtje is Rijsbroeck, die volgens 

het bovengenoemde curriculum vitae eveneens te Leuven heeft gestudeerd. 

 
 

289  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. 205, fol. 55r (1501). 
290  Van den Bichelaer, Het notariaat, 147.  
291  Doordat iedere kandidaat door de Rekenkamer diende te worden goedgekeurd en benoemd, was het officieel niet mogelijk voor 

de secretarissen om dynastieke belangen te dienen. In de praktijk echter zal de secretaris wel degelijk invloed hebben gehad op 
de benoeming van zijn opvolger. Zolang de pachtsom werd betaald en het ambt op correcte wijze werd uitgevoerd zal er geen 
reden tot ingrijpen zijn geweest. Aldus werd Dirck vanden Hoevel (1553-1591) opgevolgd door zijn zoon Lambert (1591-1617). 
Lambert trad op zijn beurt af ten behoeve van zijn neef Jan Poeynenborch (1617-1651). Het vierde familielid op rij zou Jans 
schoonzoon Marten van Hees zijn geweest. Hij werd echter door de Staatse overheid tegengehouden wegens zijn katholieke 
gezindte en vervangen door de protestant Abraham Verster.   

292  Idem, Het notariaat, 75.  
293  Bijsterveld, Laverend, 139-140.  
294  Henricus Lucen was schoolmeester in september 1380. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nrs. 232.5 en 232.6.  
295  Van Asseldonk, De Meierij, 257.  
296  M. A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (Tilburg 1974) 48-49.  
297  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 295, fol. 121r. 
298  's-Hertogenbosch, ORA, inv. nr. R. 1270, fol. 191r: 'domo area et orto quondam magistri Huberti de Oesterhout.' Aangezien 

dit contract veertien jaar na de dood van Van Oesterhout werd opgetekend, heeft de vermelding van de titel weinig bewijskracht. 
Voor Jan van Strael, zie Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 241, fol. 17v. Van den Bichelaer, Het notariaat, 156. 

299  's-Hertogenbosch, BHIC, Illustere Vrouwe Broederschap, inv.nr. 122, fol. 10r. Zijn zoon Jan Lombarts de jonge, had te Leuven 
gestudeerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij in zijn vaders voetsporen was getreden. 

300  Idem, Het notariaat, biografie nr. 112. 
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3.3. Carrière en nevenfuncties 

De meeste scribenten begonnen hun carrière bij de Oisterwijkse secretarie als assistent van de secretaris. Gedurende 

enige jaren kregen zij de praktijk voorgeschoteld en leerden zij het reilen en zeilen. In vrijwel alle gevallen volgden zij 

hun leermeester op na diens overlijden of resignatie. Een uitzondering hierop is Jan Lombarts junior. Na zijn studie 

trok hij naar ’s-Hertogenbosch, waar hij in 1522 tot secretaris werd benoemd. Zijn schrijfactiviteiten duurden tot 1530, 

en aangezien hij al in 1529 in Oisterwijk is aangetroffen, moet hij gedurende een jaar beide functies hebben 

uitgeoefend.301 Ook Willem van Bruggen verruilde een loopbaan in de stad voor een functie in de vrijheid. Dit was 

geen vreemde situatie: binnen het gehele hertogdom werden functionarissen geregeld aangetrokken uit andere 

plaatsen.302 

De vroegste scribenten waren geestelijken en hielden een of meerdere beneficies. Jacobus van Dusel werd in 1399 

bijvoorbeeld beboet door de aartsdiaken wegens verwaarlozing van de zorg voor het Nicolaasaltaar in de kerk van 

Oisterwijk, waar hij de rector van was.303 Mogelijk kostten zijn schrijftaken hem meer tijd dan hij kon opbrengen. Zijn 

zoon Egidius hield, na priester te zijn geworden, het vicepastoraat van Oisterwijk en later het pastoraat van Haaren.304 

Van Oesterhout begon zijn leven als geestelijke, maar bleef steken bij een lage wijding. Om die reden was het hem 

toegestaan een huwelijk te sluiten, en hij stond dan ook bekend als een ‘clericus conjugatus’. Tussen 1418 en 1421 

droeg hij de zorg voor de aan het altaar van Maria (tweede fundatie) verbonden armentafel, omdat de rector Johannes 

de Creghele absent was.305 

Het houden van andere publieke functies kwam veelvuldig voor, en het was tevens niet ongewoon om dit te 

combineren met de schrijftaken. Jan Lombarts senior was schoolmeester in 1494 en bestuurde samen met Mathijs 

Schenaerts in het volgende jaar de Tafel van de Heilige Geest.306 Verschillende scribenten waren gelijktijdig actief in 

de secretarie en bij de Tafel, mogelijk vanwege de uitgebreide administratieve taken bij het laatste instituut.307 Dergelijke 

logische combinaties kwamen vaker voor: ook het schoolmeesterschap ziet men in de Meierij geregeld vervuld worden 

door professionele schrijvers.308 Ook andersom kon een connectie nog weleens voorkomen: de priester Goossen 

Groys, die vele jaren rentmeester van het Sacramentsbroederschap was en in die hoedanigheid zorgde voor de 

financiële administratie, heeft ook incidentele bijdragen geleverd aan de schrijfproductie van de secretarie. 

Oorspronkelijk was het mogelijk voor een secretaris om zitting te nemen in de schepenbank. Bij Jacob van der Elst 

was dit het geval in de jaren 1452, 1454, 1458, 1460, 1462, 1464, 1472 en 1475. In 1489 was hij zelfs president-schepen. 

Nadat in 1491 een verbod op deze combinatie van ambten werd uitgevaardigd binnen de Bossche schepenbank, zal 

het binnen niet al te lange tijd in de rest van de Meierij overgenomen zijn.309 Jan Willem Rijsbroeck zat in de 

schepenbank in 1546, 1548 en 1550, maar zette deze lijn niet door toen hij in januari 1552 secretaris werd. 

 

4. Conclusie 

 

Middels de verschillende methoden bleek het mogelijk vrijwel alle scribenten te identificeren. Dit stelde ons in staat 

een prosopografische blik te werpen op deze groep. Het merendeel van de scribenten bleek afkomstig uit Oisterwijk 

zelf, met slechts enkelen uit de rest van de Meierij. De inheemse klerken behoorden zonder uitzondering tot de 

voornamere families en waren verwant aan schepenen, gezworenen en andere dignitarissen. De secretarissen die van 

 
 

301  In 1529 werd een contract opgemaakt inzake de overdracht van een cijns aan 'meester Jannen Lombairts den ouden tot behoeff 
vanden goidshuys van Tongerloe'. De toevoeging ‘den ouden’ is alleen logisch te verklaren als zijn zoon Jan Lombarts de jonge 
op dat moment eveneens in de secretarie werkzaam was. Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 233, fol. 28v. 

302  H. de Ridder-Symoens, 'De universitaire vorming van de Brabantse Stadsmagistraat en Stadsfunktionarissen – Leuven en 
Antwerpen, 1430-1580', Varia Historica Brabantica 6-7 ('s-Hertogenbosch 1978) 21-126; 51. 

303  G. C. A. Juten, 'Consilium de Beke. 78. Oesterwijc', Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde 29 (1922) 
95-112; 96.  

304  Voor een complete lijst van zijn loopbaan, zie Bijsterveld, Laverend, biografie nr. 626*.  
305  Juten, 'Consilium de Beke', 106  
306  Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest, inv. nr. 1, fol. 55r. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nr. 252.1. De Bakker en 

Berkelmans, Den arme gegeven, 55.  
307  De notaris Johannes de Tyghelt bekleedde deze functie in 1433, secretaris Van der Elst in 1461. De Bakker en Berkelmans, Den 

arme gegeven, 53-54.  
308  De notaris Gielis van Gevanden was schoolmeester in 1503. Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest, inv. nr. 207, fol. 26r.  
309  Jacobs, Justitie en politie, 37 en 84. Van Synghel, Actum, 344. Hoeks and Paquay, Inventaris, nr. 1045. 
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buitenaf kwamen, slaagden erin zich snel op te werken tot deze bovenklasse en bezegelden hun nieuwe positie 

regelmatig met een huwelijk. 

Het was voor een scribent mogelijk om alle noodzakelijke vaardigheden binnen de vrijheid op te doen. 

Schrijfvaardigheid en Latijn werden onderwezen in de school, en kennis van het recht en het redigeren van akten kon 

in de praktijk worden geleerd bij een ervaren scribent. Daarnaast zullen de vroegste scribenten, allen clerici, ook een 

geestelijke opleiding hebben genoten. Het aantal universitair geschoolden bleek laag te zijn. Deze groep kon bovendien 

volledig in de zestiende eeuw geplaatst worden. Zij studeerden binnen het hertogdom in de meest nabije universiteit, 

te Leuven.   

Naast hun schrijftaken hadden vrijwel alle scribenten een of meerdere nevenfuncties in de publieke sfeer. Dit betrof 

werkzaamheden bij de grotere sociaal-economische en bestuurlijke instellingen, zoals de schepenbank, de armentafel 

of de broederschappen. De klerken met een notariële admissie zorgden middels de productie van notariële 

instrumenten nog voor een verhoging van hun inkomsten. 
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Hoofdstuk V: De historische analyse van de secretarie 
 

 

 

Nu achtereenvolgens het bronnencorpus paleografisch en diplomatisch is onderzocht, en de beroepsgroep van 

scribenten is bestudeerd, beschrijft dit hoofdstuk enkele historische processen en verschijnselen binnen de secretarie. 

Men denke aan onderwerpen als het schrijfambt, het proces van bewaring en archivering van de schepenadministratie, 

en de mate van geletterdheid bij de bevolking van de vrijheid en het kwartier van Oisterwijk. Ook wordt aandacht 

besteed aan de fysieke vorm en onderdelen van de oorkonden en hun ontwikkeling. De thematische uitkomsten 

hiervan en die van de voorgaande hoofdstukken zullen in het laatste hoofdstuk chronologisch worden samengevat. 

 

1. Het schrijfambt 

 

Van de vele plaatsen in de Meierij waarover enige kennis van de situatie in de Middeleeuwen bekend is, lijkt 

Oisterwijk een van de weinige te zijn met een eigen schrijfambt. Dit ambt wordt in 1412 beschreven als ‘officium 

scripturie de Oesterwijc cum attinentijs,’ heet in de hertogelijke rekeningen het ‘clercscappe’, en de pachter ervan 

noemde zich rond 1450 de ‘gesworen clerck inder dyngbancken van Oesterwijck met hoer toebehoerten’. Het 

Oisterwijkse ambt omvatte niet alleen de vrijheid en haar jurisdictie, maar het gehele kwartier.310 De ‘attinentijs’ of 

‘toebehoerten’, zo blijkt uit het aanstellingscontract van Jan Lombarts senior, bestonden uit de verschillende 

schepenbanken binnen dat kwartier.311 Elk van de vier kwartieren had oorspronkelijk een schrijfambt, dat direct van 

de hertog werd gepacht.312 Evenals bij vele andere ambten ontstond hier over de jaren een hiërarchie van verschillende 

lagen, doordat pachters ook zelf het ambt weer onderverpachtten. Dit verklaart waarom de eigenaar van het schrijfambt 

in 1412 een Brusselse apotheker, Henricus Egidij Bruyninc, was. 

De vroegste vermelding van het schrijfambt dateert van 1407. In dat jaar vaardigde Gielis van Dusel op persoonlijke 

titel een vidimus uit van de verlening van gemeenschappelijke gronden door Jan II aan de dorpelingen van Esch, die 

in 1301 plaats had gevonden. In de corroboratio van het stuk noemt hij zichzelf gezworen klerk van de ‘villa’ van 

Oisterwijk.313 Vijf jaar later duikt de term weer op, toen dezelfde persoon het ambt voor een periode van drie jaar 

pachtte van de hierboven genoemde Bruyninc. Van Dusel verlengde deze pachttermijn in 1415 nogmaals met drie jaar. 

Inmiddels was het bezit van het ambt al overgegaan van Bruyninc op Willem van Scadewijc, de waard van een Brusselse 

herberg genaamd De Cat. Deze Van Scadewijc bezat het ambt nog in 1422, toen Hubrecht van Oesterhout hem een 

brief met zijn verzoek tot verlenging van zijn pachttermijn stuurde. 

Hierna wordt de situatie ingewikkelder. In 1435 stuurde Van Oesterhout een dorpsgenote, Margriet Putkupe, naar 

Brussel om namens hem de pachtsom te betalen. Zij was geen onbekende: in de jaren twintig was zij meermaals voor 

de klerk en schepenen verschenen om de belangen te behartigen van haar buitenechtelijke kinderen met Berthout Back. 

Een van deze kinderen heette Jan en zal de Jan Back zijn geweest die het schrijfambt in bezit had in 1445 en dit aan 

Van Oesterhout had verpacht.314 De gangbare opvatting is dat Jan een telg was van de familie Back van Tilburg, die in 

de veertiende eeuw meerdere hoge functionarissen aan de hertog leverde.315 De connecties die de familie had in Brussel 

zou een verklaring kunnen zijn voor de overgang van het schrijfambt in de handen van een Oisterwijker. 

 
 

310  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 71r: 'den scrijfambacht der meyeryen van Oesterwijc'.  
311  Brussel, ARA, Chambre des Comptes, inv.nr. 445, fol. 180v: 'het clercscap van Oisterwijck metten dorpen ende dinghbancken 

daer toe behoirende te wetende van Belre van Hogemierde van Nedermierde van Poppel ende van Weelde van Helvoert ende 
van Essche.' 

312  Van den Bichelaer, Het notariaat, 147-148. 
313  's-Hertogenbosch, BHIC, Dorpsbestuur Esch, inv.nr. 585: 'Et ego Egidius predictus clericus juratus ville de Oesterwijc'. 
314  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 57v, en inv. nr. R. 146, fol. 43r. Ibidem, inv. nr. R. 161, fol. losliggend bij 4. 

Van Oesterhout had een cijns overgedragen 'op beveel Jan Back minen meester'. Omdat Van Oesterhout als onderpachter in 
1422 de toenmalige pachter eveneens 'lieve meester' had genoemd, kunnen we aannemen dat Back in 1445 de pachter was. 

315  Boeree, De Kroniek van het geslacht Backx, 497-499, vermeldt een buitenechtelijke dochter van Arnoldus dictus Berthout bij 
Margriet Putkupe. De twee zonen komen hier niet voor, maar zullen uit dezelfde verbintenis moeten zijn voortgekomen. 
Berthout was de zoon van Jan Arnts Berthout Bacxzoon, wiens grootvader en wettige zoon beiden hertogelijk rentmeester voor 
de Meierij waren. L. F. W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back', De Brabantse Leeuw 38 (1989) 47-64. 
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Binnen enkele jaren na de vermelding van Jan Back heeft de hertogelijke Rekenkamer het ambt in handen gekregen. 

Hoewel dit al in 1451 moet zijn gebeurd, verscheen het ambt pas in 1467 in de rekeningen van de hertogelijk 

rentmeester voor de Meierij. De terugname van het ambt door de hertog was geen uniek geval: de Bourgondiërs 

voerden een beleid van centralisatie, waarmee zij trachtten alle in de vorige eeuwen uitgegeven ambten en functies 

binnen de Nederlanden in eigen handen te krijgen. Zo raakte ’s-Hertogenbosch betrokken in een conflict met de hertog 

om het bezit van het benoemingsrecht van de secretarissen. Zij trok hierbij aan het langste eind, en in 1458 moest 

Filips de Goede erkennen dat dit recht al van oudsher aan de stad toebehoorde.316 Haarlem was minder succesvol toen 

het in 1454 protest aantekende tegen een door de vorst benoemde secretaris: ze verloor de rechtszaak en diende de 

hertogelijke claim te erkennen.317 Bij een ander geval in Holland, dat van de stad Leiden, bleef de vorst proberen 

invloed uit te oefenen op de benoeming, zelfs al had de stad het schrijfambt wettig aangekocht in 1357.318 

 

Jaar Pachter Pachtsom319 Pachtsom  

in guldens320 

1412 Gielis van Dusel 20 gld. 20 

1415 Gielis van Dusel 20 gld. 20 

1418 Hubrecht van Oesterhout 12 gld. 12 

1467-1468 Ansem van Tulden 39 s. 7,80  

1468-1473 Ansem van Tulden 58 s. 6 d. 11,70  

1473-1477 Ansem van Tulden 29 s. 3 d. 5,85  

1477-1479 Jacob van der Elst geen geen 

1479-1491 Jacob van der Elst 40 s. 8 

1491-1495 Matthijs Schenaerts 40 s. 8 

1495-1497 Matthijs Schenaerts 45 s. 9 

1497-1501 Matthijs Schenaerts 2 lb. 10 s. 10 

1501-1502 Jan Lombarts 12 s. 6 d. 2,50 

1502-1505 Jan Lombarts 50 s. 10 

1505-1530 Jan Lombarts geen geen 

1530-1533 Jan Lombarts de jonge 3 lb. 12 

1533-1537 Jan van Strael 32 s. 6 d. 6,50 

1537-1540 Willem van Bruggen 32 s. 6 d. 6,50 

1540-1550 Willem van Bruggen 35 s. 7 

 

Figuur 5.1. Hoogte van de pachtsom voor het Oisterwijkse schrijfambt, volgens de rekeningen van de hertogelijk 

rentmeester. 

Op basis van de betalingen, voor 1467 incidenteel en vanaf dan continu bewaard, is het mogelijk de pachters van 

het Oisterwijkse schrijfambt te achterhalen. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is opgemerkt, kunnen we deze namen 

niet zonder voorbehoud identificeren als de secretaris. Zo is Ansem van Tulden in de jaren 1467-1477 wel de pachter, 

maar kon hij niet gekoppeld worden aan een schrijfhand. Na de paleografische analyse en de identificatie van de 

schrijfhanden kunnen we echter zeggen dat – met uitzondering van de bovengenoemde casus – alle pachters actief zijn 

geweest in de secretarie, en ook vrijwel allen verantwoordelijk zijn geweest voor de grootste productie tijdens hun 

ambtstermijn. 

De hoogte van de pachtsom fluctueerde door de jaren heen. In de jaren dat het ambt nog in privéhanden was, tot 

halverwege de vijftiende eeuw, lag de som vele malen hoger dan in de eeuw hierna. Dit is niet erg verrassend, aangezien 

de verpachters in die tijd een zo hoog mogelijk bedrag zullen hebben gevraagd om een zo groot mogelijke winst uit 

het onderverpachten te verkrijgen. Nadat de tussenlaag was geëlimineerd en de Rekenkamer het ambt direct aan de 

 
 

316  Van Synghel, Actum, 268. 
317  Marsilje, 'Haarlems klerkambt', 189. 
318  J. W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ±1390-1477 (Hilversum 1985) 93-101. 
319  d. = denier of groot; g. = gulden; lb. = pond; s. = schelling. 
320  Voor de omrekening van groten naar stuivers, zie Van den Bichelaer, Het notariaat, 204. 
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schrijvers kon verpachten, was het mogelijk om de prijzen te laten dalen.321 De verpachting van het ambt verliep 

middels een veiling. in dit proces had de zittende pachter het recht om het eerste bod te doen, de palmslag. Hierna 

werden andere geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om een hoger bod uit te brengen. Daarom is het te begrijpen 

dat Jan Lombarts senior in 1528 een verzoek indiende bij de Rekenkamer om na zijn overlijden opgevolgd te worden 

door zijn zoon. De pachtsom van twaalf gulden, waar beide partijen uiteindelijk op overeen waren gekomen, was hoger 

dan de tien gulden die Lombarts op dat moment zelf betaalde, maar wanneer het ambt bij opbod zou worden verkocht, 

zou dit nog verder kunnen oplopen.322 De veiling vond plaats in het openbaar, veelal in de kerk of in een herberg, en 

werd geleid door de hertogelijk rentmeester of diens vertegenwoordiger. De Rekenkamer hield controle op het proces: 

zo werd in 1536 de pachttermijn van Van Strael met een extra jaar verlengd, opdat in 1537 de schrijfambten van alle 

vier de kwartieren tegelijkertijd vacant zouden raken en tezamen opnieuw verpacht konden worden.323 In de periode 

na de overname van het schrijfambt door de Rekenkamer is te zien hoe de pachtsom langzaam steeg in de hierop 

volgende zeventig jaar. Uitgezonderd een piek rond het jaar 1470, toen de pachtsom omgerekend meer dan elf gulden 

per jaar bedroeg, nam het bedrag vanaf 1467 tot aan 1533 toe van ongeveer acht gulden tot twaalf gulden, een toename 

van vijftig procent. Waarschijnlijk zien we hier de gevolgen van de politieke en economische instabiliteit van het 

hertogdom aan het einde van de vijftiende eeuw. Van Uytven wijst op een waardevermindering van de valuta, die in 

de jaren zeventig begon en een hoogtepunt bereikte in de jaren negentig.324 Daarnaast was het hertogdom met de rest 

van de Bourgondische landen in onrustig water gekomen ten gevolge van de oorlogen van Karel de Stoute en 

Maximiliaan van Oostenrijk.325 Deze laatste verordonneerde zelfs een herwaardering van het geld in 1489, waarin de 

muntwaarde werd teruggebracht tot tweederde van de oorspronkelijke waarde.326  

Niet alle schommelingen zijn op deze grond afdoende verklaard. Enkele pieken en dalen kunnen we toeschrijven 

aan kleinere ontwikkelingen. Zo verkreeg Jacob van der Elst in 1477 het schrijfambt van de hertogin ten geschenke, 

en was vrijgesteld van de pachtsom tot deze ambtstermijn twee jaar later afliep. Op diezelfde wijze zal de lage som die 

Jan Lombarts in 1501/2 voldeed verband houden met de plotse vacatie van het schrijfambt na de resignatie van 

Schenaerts. Daarnaast kon een (zittende) pachter een hogere pachtsom bieden om zijn kans op slagen te verhogen 

tijdens een veiling en kon de Rekenkamer de prijzen verhogen om de opbrengst van deze ambten te maximaliseren. 

De daling van de pachtsom vanaf 1533 is waarschijnlijk een gevolg van de toekenning van schrijfambten aan 

verscheidene lagere schepenbanken in de jaren twintig en dertig van die eeuw, waardoor het werkgebied van de 

Oisterwijkse secretarie kromp.327 Hier zullen we verderop op terugkomen. 

In de hiërarchie van het hertogelijke bestuur was de rentmeester van de hertogelijke domeinen verantwoordelijk 

voor de schrijfambten, alsook voor alle andere verpachte functies in de Meierij. Hij inde de pachtsommen en zond het 

geld naar Brussel, tezamen met een afrekening. Bij het aanstellen en inzweren van de klerken was hij echter niet 

betrokken. Bij toeval is één aanstelling, uit maart 1491, als grosse bewaard gebleven.328 Vreemd genoeg is de hierin 

aangestelde secretaris, een zekere Anthonis de Beyere, een volslagen onbekende, die noch in de paleografische analyse 

noch in de verpachtingen naar voren is gekomen. Desalniettemin biedt het stuk informatie over het verloop van de 

aanstelling van een secretaris. Volgens de tekst werd de ceremonie voorgezeten door de kanselier van Brabant, Jan van 

Houthem. Het voornaamste onderdeel van deze ceremonie was het afnemen van de eed, wat de scribent tot gezworen 

klerk maakte. Dit ritueel kwam overal in de Lage Landen voor en was ook verplicht bij de benoeming van andere 

functionarissen, zoals schepenen en schouten.329 Van de Deventer stadsschrijvers is een eed bewaard gebleven, waarin 

zij zwoeren trouw aan de stad te blijven en opperste discretie te betrachten.330 Deze algemene punten waren aanwezig 

 
 

321  In 1468 werd het startbod van Jacob van der Elst overtroffen door dat van Ansem van Tulden, die desgevolge het ambt 
toegewezen kreeg. Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 5283. De afsplitsing van Tilburg en Goirle uit het schrijfambt in 1453 
heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de hoogte van de pachtsom: zie hieronder. 

322  Ibidem, Rekenkamer, inv. nr. 294, fol. 40r. 
323  Ibidem, Rekenkamer, inv. nr. 5354, fol. 50r: 'ten eynde dat die clerckscappen mitten anderen leden jaer af die pachtinge al 

exspirerende ten voirs. lesten septembris XXVII tsamenlick verpact zouden worden.' 
324  R. van Uytven, 'Politiek en economie: de crisis der late XVe eeuw in de Nederlanden', Revue belge de philologie et d'histoire 53 (1975) 

1097-1149; 1106. 
325  Van Uytven, 'Politiek en economie', 1145. 
326  Van der Wee, The Low Countries in the Early Modern World (Ashgate 1993) 180. 
327  De pachttermijn van Lombarts junior was niet via een normale veiling  
328  Tilburg, RA, Chartercollectie Tilburg, nr. 338 
329  J. van Leeuwen, 'Schepeneden in de Lage Landen. Een eerste verkenning van hun betekenis, overlevering en formulering 

(dertiende tot zestiende eeuw)', Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 6 (2003) 112-160.  
330  Benders, Bestuursstructuur, 316. 
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in de eed van alle functionarissen. Waarschijnlijk zullen er naar gelang het ambt specifieke voorwaarden aan zijn 

toegevoegd. In de aanstelling van Jan Willem Rijsbroeck uit 1550 werd bovendien de verplichting opgelegd ‘een goet 

ende rechtveerdich registre te houden voer alle acten, brieven ende contracten die voere die selve scepenen passeeren 

sullen’.331 

De pachttermijn werd veelal verlengd tot het overlijden van de pachter. Dit was bekend bij Jan Lombarts, terwijl 

uit de paleografische analyse bleek dat de activiteit van Jacobus van Dusel, Van Oesterhout en Van der Elst tot een 

einde kwam rond de tijd dat zij ook zijn gestorven.332 Het dienstverband van Gielis van Dusel verliep en werd niet 

meer verlengd, terwijl Schenaerts volgens zijn opvolger zelf had opgezegd.333 De resterende twee jaar van zijn 

ambtstermijn vervulde Lombarts.  

Een van de taken van de secretaris omvatte de vertegenwoordiging van de vrijheid naar de buitenwereld. In ’s-

Hertogenbosch viel deze taak vóór de instelling van het pensionarisambt ook onder de werkzaamheden van de 

secretarissen.334 In Oisterwijk zal het niet anders zijn geweest in de vijftiende eeuw. Pas in 1498 trad Jan Lombarts, 

toentertijd nog assistent in de secretarie, op als pensionaris in een conflict tussen Oisterwijk en Haaren.335 Hij was 

geschikt voor deze functie, daar hij universitair opgeleid was en op de hoogte was van de lokale juridische en politieke 

zaken. Reeds in 1496 had de Bossche secretaris Victor vanden Moelen een exemplaar van een verdrag tussen ’s-

Hertogenbosch en de heerlijkheid van Loon op Zand naar Lombarts gezonden, ‘die welke ghy tanderen tijden begeert 

hebt’.336 Als pensionaris-secretaris reisde Lombarts in 1507 als lid van een delegatie naar Leuven om Margaretha van 

Oostenrijk te feliciteren met haar benoeming tot landvoogdes.337 

Behalve voor de administratieve en representatieve verplichtingen was de secretaris tevens verantwoordelijk voor 

het beheer van de financiën van de schepenbank. Meerdere protocollen uit de vijftiende en vroege zestiende eeuw 

bevatten afrekeningen. Tot de uitgaven behoorden de kosten voor voedsel en drank, genuttigd tijdens vergaderingen 

of zittingen, en representatieve kleding. De inkomsten bestonden uit het zegelgeld, dat de schepenen ontvingen voor 

het bevestigen van hun zegel aan een oorkonde (en dus voor hun aanwezigheid bij het opstellen van de akte).338 Helaas 

is van deze inkomsten geen afrekening bewaard gebleven, al geven de marginalia in de protocollen wel enige informatie. 

De inkomsten voor de secretaris zelf werden niet genoteerd in de protocollen. In enkele andere plaatsen was dit wel 

het geval. Omdat het schrijfambt niet in bezit was van de vrijheid ontvingen de secretarissen geen financiële 

compensatie zoals hun collegae in de steden. Hun inkomsten waren afhankelijk van hun productiviteit: zij verdienden 

namelijk aan elk contract dat zij registreerden en aan iedere oorkonde die zij vervaardigden. De prijzen van deze stukken 

lagen min of meer vast. Van Synghel schrijft dat een schepenoorkonde in ’s-Hertogenbosch een vastgestelde prijs van 

drie Vlaamse groten had tijdens de veertiende en vijftiende eeuw. In Oisterwijk echter varieerde de prijs op basis van 

de omvang en het type. Een normale oorkonde kostte inderdaad drie groten, maar voor een schuldbrief betaalde men 

er slechts twee.339 Daarnaast diende het zegelgeld voldaan te worden, dat aan de schepenen werd overhandigd als 

vergoeding voor hun aanwezigheid en het bevestigen van hun zegel aan de grosse. Het bedrag werd zelden vermeld, 

maar de betaling werd aangetekend in de marge van het protocol en veelal in de dienstaantekeningen rechtsonder de 

pliek. Bepaalde personen, zoals medeschepenen, geestelijken en occasioneel verwanten, waren vrijgesteld van 

zegelgeld. 

Het uitoefenen van het schrijfambt lijkt een winstgevende professie te zijn geweest. Van Oesterhout, die jaarlijks 

een pachtsom van twaalf gulden diende te voldoen, hoefde slechts 96 oorkonden te schrijven om uit de rode cijfers te 

komen.340 Gemiddeld bedroeg zijn jaarlijkse productie twee tot driemaal dat aantal, zodat zijn inkomsten ver boven de 

 
 

331  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 295, fol. 121r. 
332  Voor Lombarts, zie Ibidem, Rekenkamer, inv. nr. 445, fol. 179v. 
333  Tilburg, RA, Oisterwijk ORA, inv. nr. R. 205, kaft. 
334  Jacobs, Justitie en politie, 85.  
335  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 291, fol. 54v. 
336  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, losliggend bij fol. 15. 
337  Ch. C. V. Verrett en W. J. F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels', Taxandria 10 (1903) 73-80; 78. 
338  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 161, losliggend bij fol. 4: 'dat Hubrecht als gesworen clerck hen doen rekeningen dede 

van hoeren segel gelde van dien jaer'. 
339  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 40r en inv. nr. R. 150, fol. 1r. Een oorkonde kostte normaliter drie Vlaamse groten: 

‘III vleems vanden brieue’, ‘Item van twee brieuen … VI vleems’, ‘Item tenetur III flandrios de littera scabinali’. Daarnaast 
bestonden er erfbrieven en schuldbrieven: ‘litteras hereditarias et unam debitalem’. Zij hadden een afwijkende prijs: voor een 
erfbrief betaalde men in 1437 1¼ Vlaamse groot of ¼ aartsgulden: 'XXVIII erfbrieven faciunt XXXIIII flandrios maken VII 
aertsgulden.'  

340  Gebaseerd op drie Vlaamse groten per oorkonde. 
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investering uitkwamen.341 Tussen 1476 en 1530 werd de pachtsom verlaagd als reactie op een verkleining van de 

Oisterwijkse jurisdictie en de daaropvolgende afname van de vraag naar oorkonden. Van der Elst betaalde in de jaren 

tachtig van de vijftiende eeuw slechts acht gulden per jaar. Dit kwam neer op 64 oorkonden, terwijl hij eveneens 

driemaal dat aantal per jaar vervaardigde. 

Oorkonden werden niet vervaardigd op het moment van registratie. Nadat het contract was ingeschreven in het 

protocol, duurde het enige tijd tot de secretaris de tekst uitwerkte in de grosse. Uit de afrekeningen van de secretaris is 

bekend dat meermaals per jaar de schepenen bijeenkwamen – meestal in het huis van een van de schepenen – om de 

oorkonden te bezegelen.342 Het ligt in de lijn der verwachting dat dit pas plaatsvond nadat er een stapel oorkonden 

was vervaardigd. Uit dienstaantekeningen in de protocollen blijkt dat het niet ongebruikelijk was dat er veel tijd tussen 

het munderen en bezegelen zat. In 1431 werd verwezen naar het zegelen van oude oorkonden en nadat in 1498 een 

nieuwe secretaris was benoemd voor de heerlijkheid Moergestel zag deze zich voor de taak gesteld een aanzienlijke 

hoeveelheid oorkonden die onder zijn voorganger waren geschreven te laten bezegelen.343 Aangezien het bezegelen 

tot gevolg had dat de goede naam van de zegelende schepen werd ingezet om de waarheid van de inhoud te garanderen, 

werd op deze handeling nauwlettend toegezien. Het zorgde dan ook voor veel commotie toen Peter Jan van Laerhoven 

in 1435 de schepen Wijtman Wouter vanden Dael ervan beschuldigde oorkonden te hebben bezegeld waar hij zelf een 

belang in had. Een vierschaar moest er aan te pas komen om de zaak te beslechten.344 Nadat de zegels aan het 

perkament waren bevestigd, konden de stukken worden overhandigd. Regelmatig gaf de secretaris oorkonden mee aan 

de schepenen om af te leveren, maar men kon ze ook ophalen bij hem thuis, waar hij de stukken bewaarde.345 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw belandde het schrijfambt in een interessante ontwikkeling. Zoals reeds 

beschreven bezat ieder kwartier een schrijfambt, en behield het Oisterwijkse ambt het monopolie over alle hertogelijke 

schepenbanken in het kwartier. In de praktijk betekende dit dat de secretaris meerdere schepenbanken bediende, 

hoewel het waarschijnlijk is dat hij hier ook andere scribenten voor inschakelde. Uiteindelijk scheidden de verschillende 

scribenten zich echter af van het kwartierambt. In de jaren 1460 treffen we in de rekeningen van de hertogelijke 

rentmeester slechts de ambten van de vier kwartieren aan. Het schrijfambt van Tilburg en Goirle was losgemaakt van 

dat van Oisterwijk door de uitgifte van deze plaatsen als heerlijkheid aan Pauwels van Haestrecht. De pachtsom werd 

als reactie hierop met een kwart verlaagd om de pachter tegemoet te komen.346 Vanaf de jaren 1530 verschijnen 

meerdere kleine schrijfambten. Hilvarenbeek had een eigen secretaris voor 1520, terwijl de twee Mierden en Helvoirt 

in de rekeningen verschijnen vanaf 1534.347 Esch volgde het jaar erop terwijl Vught zich in 1541 losmaakte. Helvoirt 

 
 

341  Zie ook tabel 2.13. 
342  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 147, fol. 1r: 'Item feria sexta post octavam pasche scilicet XXVIII die aprilis in domo 

Gerardi de Meyensvoert sigillandum cum Wijtone et cum Wil. Pistore juniore' and 'Item in domo Gerardi Meyensvoirt sabbato 
ante Philippi et Jacobi apostolorum ao XXXI aldaer gezegelt met Jo. Wijtmans ende Gherijt voirs. presente eciam Wijtone.’ 

343  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 1r: 'Item in crastino Dyonisij anno predicto quando sigillavit antiquas litteras in 
domo Jo. Wijtmans presente eodem Jo Wijtmans cum Jo. filio suo'. Ibidem, ORA Moergestel, inv. nr. R. 286, fol. 23r: 'Item 
anno XCVIII den XXI augusti doen wij segelden die aude brieven die gepasseert waren in Mathijs tijden ende noch waren 
onbesegelt'. 

344  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 16r: 'Wij Jan van Catwijc ende Jan Jan Wijtmans scepenen in Oesterwijc doen cont 
dat want een dystensy ende discoert geweest heeft een lange tijd tussen Wijtman Wouter vanden Dael enerzijds en Peter van 
Laerhoven […] anderzijds van dreygheliken woorden die dese voirseide Peter openbaerlijck geseeght ende gesproken heeft 
opten voirseide Wijtmans dat hi als een scepen hem selven geseghelt soude hebben scepenen brieven hem selven toebehoirende. 

345  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, fol. 39v: 'Item Willem Sappeel habet tres litteras scabinales de uno modio siliginis ex 
domo in Oesterwijc quem resignavit Willelmo Luwe et Willem Lu reportavit Willem Sappeel predicto. Item Willem Sappeel 
deportavit V litteras hereditarias et unam litteras scabinalem, faciunt XXIX flandrios feria VIa post Agathe anno XXXVIII. […] 
Item tradidi sibi VI litteras hereditarias et unam debitalem ende noch I½ vleemschen van enen die hij ende Aert Roekeloes te 
samen hebben. Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 154, fol. 1r: ' Item ic Hubrecht van Oesterhout heb overgegeven ende 
uutgereyct Soffyen Jan Bruystens naturael dochter Ghijs[brechte] wijf van Sepe enen brief van II mudden rogs erfpachts'. Voor 
de bewaring van de administratie, zie ook paragraaf 3. 

346  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 5282: 'dat dit scrijfambacht van Oesterwijck verpacht was metten scrijfambacht vanden 
dingbanck van Tilborch ende Druenen met sulker condicien dat hij alsoe tselve Tilborch ende Druenen den pachtener nyet en 
mochte volghen der voer hem die rentmeester bedichte tvierden vanden XII rijders den pachtener aff laten soude doen. Ende 
want bevonden is tselve scrijfambt van Tilborch ende Druenen toebehorende Pauwelsen van Haestrecht soe en heeft die 
rentmeester nyet meer van desen ontfangen dan IX rijders.' 

347  Claes Otten was reeds in 1520 secretaris van Hilvarenbeek. Van den Bichelaer, Het notariaat, 148. In de vroege zestiende eeuw 
was Goris van Tulden secretaris van de Mierden. Adriaenssen, Voorheen Van Tuldel, 26-27. Volgens de hertogelijke rekeningen 
was zijn opvolger vanaf 1534 Peter Wouter sHeemelers. Ibidem, Rekenkamer,  inv. nr. 5351, fol. 49r.  
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en Esch werden vanaf hun zelfstandigheid gepacht door Jan van Strael en vanaf 1538 door Willem van Bruggen.348 Bij 

de andere kwartieren is deze ontwikkeling minder goed te volgen. De ambten van Maasland en Peelland waren in leen 

uitgegeven, zodat zij niet in de hertogelijke administratie voorkomen.349 Oisterwijk blijft echter het belangrijkste en 

meest productieve schrijfcentrum in het kwartier, met een pachtsom die ongeveer zesmaal hoger lag dan bij de kleinere 

centra. 

In dezelfde tijd is ook bij de heerlijkheden een nieuwe koers merkbaar. Hoewel de heerlijkheden niet onder het 

Oisterwijkse schrijfambt vielen, werden zij in de praktijk wel door de Oisterwijkse secretarissen bediend. Vanaf de 

eeuwwisseling veranderde dit echter. In maart 1498 neemt Cornelis Jan Smeeds het schrijfambt van Moergestel aan, 

en in Loon op Zand begint het oudste schepenprotocol met de benoeming van Henrick Laureijs die Loze als nieuwe 

klerk.350 

In het kader van deze studie is de ontwikkeling van de schrijfactiviteiten buiten de vrijheid niet verder in kaart 

gebracht. Enkele belangrijke vragen zijn daarom nog niet beantwoord. Om welke reden scheidden deze dorpen zich 

af van het aloude centrum? Verlangden zij niet langer afhankelijk te willen zijn van de Oisterwijkse secretarie, of was 

er een praktisch bezwaar en was de vraag naar geschreven documenten te groot geworden? Verder onderzoek is 

daarom wenselijk. 

 

2. Uitwendige kenmerken van de oorkonden 

 

In de voorafgaande hoofdstukken is voornamelijk gekeken naar de inwendige kenmerken van de oorkonden, zoals 

het schrift en het taalgebruik. In deze paragraaf zullen we de oorkonden als materiële voorwerpen behandelen.  

Alle originele grossen die in deze studie zijn behandeld zijn geschreven op perkament. In de meeste gevallen was 

dit perkament van schaap, hoewel incidenteel ook geit en kalf zijn aangetroffen. De materiaalkeuze is niet verrassend, 

aangezien Oisterwijk in die tijd een centrum van lakenhandel was.351 Voor andere plaatsen in de Meierij is een voorkeur 

nog niet bekend, hoewel van ’s-Hertogenbosch bekend is dat het met name geitenvel gebruikte.352 Evenals in Holland 

en Zeeland verkozen de scribenten om het vel in de lengte te beschrijven, een ‘carta diplomatica’.353 Slechts de 

alleroudste oorkonden, tot circa 1315, zijn meer vierkant van vorm, zowel de stukken met als die zonder een pliek. In 

deze ontwikkeling lagen de Oisterwijkse scribenten voor op hun Bossche collega’s; deze stapten pas op de rechthoekige 

vorm over in het tweede kwart van de veertiende eeuw.354 Er is geen vaste verhouding tussen de lengte en hoogte, 

aangezien de omvang van de tekst variabel is. Toch liggen de verhoudingen van vrijwel alle stukken tussen 1.8 : 1 en 

2.1 : 1 (lengte : hoogte), zodat we kunnen vermoeden dat er wel rekening mee werd gehouden. Desalniettemin zijn ook 

stukken aangetroffen waarvan de lengte de hoogte overtrof met meer dan viermaal.355 In de onderstaande tabel zijn de 

gemiddelde afmetingen en verhoudingen per kwart eeuw bij elkaar gezet. Met uitzondering van het eerste kwart van 

de vijftiende eeuw, toen de oorkonden veelal smal en langwerpig waren, bleef de verhouding in de veertiende en 

vijftiende eeuw min of meer gelijk. Pas in de zestiende eeuw treffen we een grotere variatie in afmetingen aan, waardoor 

stukken soms vreemde vormen kregen.356 Ondanks de stabiele verhoudingen groeiden de absolute afmetingen. Een 

oorkonde uit de vroege zestiende eeuw was in de lengte ongeveer tweemaal en in de hoogte bijna tweeënhalf maal zo 

groot als een stuk uit de vroege veertiende eeuw. Mogelijk is dit een gevolg van de overgang naar de volkstaal, aangezien 

 
 

348  's-Hertogenbosch, BHIC, Erfsecretarie van Maasland, en Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum, Collectie archivalia van 
erfsecretarissen van Peelland en aanverwante familieleden. Zie ook Van den Bichelaer, Het notariaat, 147-148. 

349  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 5351, fol. 49r, inv. nr. 5352, fol. 65r en inv. nr. 5355, fol. 59r. 
350  Tilburg, RA, ORA Moergestel, inv. nr. R. 286, fol. 23v-24r: 'Anno dusent vierhondert achtendetnegentich IX dagen in merte 

waert Cornelis her Jan Smeets wittige soen scepenclerck tot Gestel bij Oesterwijck. Ibidem, ORA Loon op Zand, inv. nr. 40, 
fol. 1r: 'Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan sLozensoon dat hij officieel van 
zijnen schrijfambacht ende aldaer zijnen eedt gestaeft voor schepenen Gerit Wouter sBontensoon; Peter Jan Henrickssoon; 
Claes Bartromssoon Pelgrom Henrickssoon ende Gerit die Prayser.' 

351  Adriaenssen, 'De plaats', 29-31. H. Vera, ...dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene gronden in de Meierij van Den 
Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 (Moergestel 2011) 43.   

352  Van Synghel, Actum, 308. 
353  Kruisheer, De oorkonden, 27. Van Camp, De oorkonden, 112.  
354  Van Synghel, Actum, 308. 
355  Bijlage 2, nrs. 291 en 557. 
356  Gedurende de jaren 1501-1525 lagen de verhoudingen tussen 1.47 : 1 en 3.58 : 1. In de jaren 1526-1550 was dit uitgelopen tot 

1.42 : 1 en 4.10 : 1. 
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het Latijn een compactere taal is en vaak ook meer werd afgekort dan volkstalige teksten. De grootte van het schrift 

bleef min of meer gelijk door de eeuwen heen, hoewel sommige scribenten de voorkeur gaven aan een kleiner schrift. 

 

 Gemiddelde omvang 

(l x h) 

Verhouding 

(l : h) 

1301-1325 182 x 103 mm. 1.76 : 1 

1326-1350 200 x 109 mm. 1.83 : 1 

1351-1375 216 x 105 mm. 2.05 : 1 

1376-1400 223 x 122 mm. 1.83 : 1 

1401-1425 240 x   92 mm. 2.60 : 1 

1426-1450 300 x 151 mm. 1.99 : 1 

1451-1475 271 x 129 mm. 2.10 : 1 

1476-1500 315 x 173 mm. 1.82 : 1 

1501-1525 384 x 248 mm. 1.54 : 1 

1526-1550 480 x 119 mm. 4.03 : 1 

Totaal 281 x 135 mm. 2.15 : 1 

 

Figuur 5.2. Gemiddelde omvang van de oorkonden per 25 jaar, in absolute en relatieve aantallen. 

De prijs van oorkonden bleef desondanks stabiel. In 1512 had de secretaris nog twee stuiver en één oort tegoed 

voor een oorkonde, en voor twee andere stukken nog vierenhalve stuiver. Een eeuw eerder, in de vroege vijftiende 

eeuw, was de prijs – zoals in de vorige paragraaf vermeld – drie Vlaamse groten, omgerekend ongeveer tweeënhalve 

stuiver.357 

Op de oudste oorkonden is geen liniëring aangetroffen; dit begint pas in de jaren dertig van de veertiende eeuw. In 

1335 maakte een scribent gebruik van zowel een horizontale als verticale margelijn, gevormd middels een vouw.358 

Vanaf 1427 wordt de liniëring ook wel met potlood of inkt getekend.359 Toch is het aantal gelinieerde oorkonden ver 

in de minderheid: slechts in een kwart van alle stukken is dit aangetroffen. In normale schepenoorkonden zijn de 

marges ongeveer een centimeter breed, de linkermarge enkele millimeters meer dan de bovenmarge. Bij oorkonden die 

namens het corpus zijn uitgevaardigd en met meer aandacht zijn vorm gegeven waren deze marges groter. Voor de 

pliek was een zelfde onderscheid in gebruik: hoewel er gewoonlijk een hoogte van negen tot vijftien millimeter werd 

aangehouden, kon dit bij bepalingen van het dorpsbestuur oplopen tot wel 34 millimeter. Een uitzonderlijk geval uit 

1495 bezit een pliek van 57 millimeter. De marges van dit stuk zijn 65 millimeter aan de linkerzijde en 32 millimeter 

bovenaan.360  

Alle schepenen die betrokken waren bij de totstandkoming van het contract hingen uiteindelijk hun persoonlijke 

zegel aan de grosse. In de oudste oorkonden, zoals die van 1259, 1296 en 1315, werden de zegels afhangend 

bevestigd.361 Hierna treffen we uitsluitend nog uithangende zegels aan, waarbij de zegelstaarten van perkament aan de 

oorkonde zijn bevestigd middels een dubbele snede door de pliek. Oorspronkelijk hadden de zegels een spitsovale 

vorm, maar rond 1310 vond een plotse omslag naar ronde zegels plaats. Na 1310 maakte slechts één schepen, Wouter 

Vekenstijl, nog gebruik van een spitsovaal zegel, maar dit valt te verklaren door zijn zitting in de schepenbank in 

1296.362 Deze oudste zegels werden vervaardigd met gele en groene was, terwijl vanaf de vijftiende eeuw de voorkeur 

werd gegeven aan bruine was.363 De afbeelding bestond vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw uit een 

 
 

357  Zie paragraaf 1. Voor de omrekening van groten naar stuivers, zie Van den Bichelaer, Het notariaat, 204.  
358  Bijlage 2, nr. 312 
359  Bijlage 2, nrs. 256, 268, 273, 283, 300, 320, 372, 423, 439, 440, 441, 451, 452, 453, 459, 472, 475, 550, 551, 552, 555, 556, 557, 

558, 560, 562 en 563 bevatten een basislijn in potlood. De nummers 314, 319, 321, 394, 479, 482, 483 en 496 hebben een 
basislijn in inkt. 

360  Bijlage 2, nr. 471. 
361  Bijlage 2, nrs. 1, 2 en 15. 
362  Dit zegel is opgenomen in het Corpus sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300 afgebeeld en beschreven in opdracht en 

onder toezicht van de Nederlandsche Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 3 dln. (Den Haag 1937-1940) onder nr. 321, 
hoewel abusievelijk toegeschreven aan een van de andere getuigen, namelijk investitus de Oest-Tilburg. Deze fout is opgemerkt 
en rechtgezet door W. de Bakker, 'Oude familiewapens uit de Kleine Meijerij. Nogmaals de oudste zegels van de Oisterwijkse 
schepenen, maar ook die van de investiet', De Kleine Meijerij 52 (2001) 63-65.  

363  Corpus sigillorum, nrs. 321, 618 en 734. 
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heraldisch wapen en een rand met zegelschrift. De functie van het wapen is niet geheel duidelijk: er lijkt oorspronkelijk 

sprake te zijn van een persoonlijk wapen, gebaseerd op de naam of het beroep van de drager.364 Wel zijn gevallen 

bekend waarin de afbeelding werd aangenomen door verwanten van de oorspronkelijke drager, zoals bij de families 

Van Ele en Houtappels gebeurde.365 Het zegelschrift vermeldt de naam en regelmatig ook de functie van de drager.366 

De keuze voor persoonlijke zegels is geen vanzelfsprekende. Binnen de Meierij is er namelijk een grote verscheidenheid 

geweest tussen gemeenschaps- of schependomzegels enerzijds en persoonlijke schepenzegels anderzijds. Naast 

Oisterwijk maakten ’s-Hertogenbosch, Loon op Zand en Drunen gebruik van de laatste soort, terwijl onder meer 

Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel, Helvoirt en Esch gemeenschapszegels gebruikten.367 Oorkonden van deze banken 

werden dan ook namens de gehele schepenbank uitgevaardigd. Buiten de Meierij treffen we persoonlijke zegels onder 

meer aan in Middelburg (tussen 1247 en 1277), Dordrecht (1269), Haarlem (1290) en Delft (1299).368 Hier werd echter 

niet de functie van de zegeldrager vermeld. In Deventer maakten schepenen pas vanaf 1320 gebruik van persoonlijke 

zegels, al wijdt Benders niet verder uit over het randschrift.369  

 

  

Figuur 5.3 en 4. De twee typen gemeenschapszegels van Oisterwijk uit 1259 en 1436 (Brussel, Algemeen Rijksarchief, 

Charters van Brabant, nr. 70 en ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Klooster Sint-Catharina te Heusden, nr. 294). 

Oorkonden die uitgevaardigd werden door de vrijheid als collectief werden voorzien van een gemeenschapszegel. 

Gedurende de eeuwen maakte ook dit zegel een ontwikkeling door. Op de oudste versie, die is overgeleverd bij de 

 
 

364  Dit was echter niet noodzakelijkerwijs altijd het geval. Arnoldus de Manso (van den Hoeven) droeg een zegel waar een boom 
op afgebeeld stond. 

365  De zegels van Johannes de Eel (fl. 1320-1327) en Hessello de Eel (fl. 1382-1400) toonden beiden een stierenkop. Een derde 
schepen met deze afbeelding was Thomas Hessels (fl. 1398-1419) die, gezien het patroniem, een zoon van Hessello zal zijn 
geweest. 

366  Voorbeelden zijn het zegel van Pauwels Bruere in 1347: S. PAVWELS DICTI BRVER (AAT, Charters 591); van Gherijt Hoers 
in 1367: S. GHERARDI HOERS SCABI[NVS] I[N] OSTERWIC (Bijlage 2, nr. 80) en van Hessel de Castro in 1320: [S. 
HE]SSEL VA[N] D[ER] BORCH SCABI[NVS] DE OST[ER]VIK (Bijlage 2, nr. 22). 

367  In ’s-Hertogenbosch worden persoonlijke zegels vanaf 1272 gebruikt, zie ONB I, nr. 337. Voor de andere schepenbanken 
binnen het ressort van Oisterwijk: Hilvarenbeek (verschillende oorkonden in Tilburg, RA, Chartercollectie van de gemeente 
Hilvarenbeek), Tilburg ('s-Hertogenbosch, SA, Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch, inv. nr. 2581: 'die den zeghel 
hoers ghemeins scependoms desen brieue open aen hebben doen hanghen' uit 1467), Moergestel ('s-Hertogenbosch, SA, 
Zegelkast, inv. nr. 75: 'die hors ghemeynen zeghel in ghetueghenisse hier aen hebben ghehanghen' uit 1403), Helvoirt ('s-
Hertogenbosch, BHIC, Commanderij van de Duitse Orde te Vucht, inv.nr. 374: 'die horen ghemeynen zeghel in ghetughenisse 
hier aen hebben ghehanghen' uit 1420), Esch ('s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, inv. nr. 
335: 'die den zegel hoers gemeyns schependoms desen brieue open aen hebben doen hangen' uit 1487), Loon op Zand 
(verschillende oorkonden in Tilburg, RA, Chartercollectie van de gemeente Loon op Zand, uit 1358 e.v.), Drunen ('s-
Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, inv. nr. 123: 'soe hebben wij desen bryef open bezeghelt 
met onsen zeghelen' uit 1416). 

368  Dijkhof, Het oorkondewezen, 95-97 (Middelburg); 180-181 (Dordrecht); 230 (Delft) en 303-304 (Haarlem). 
369  Benders, Bestuursstructuur, 78-79 
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oorkonde uit 1259, staat een stenen kasteel afgebeeld.370 Het zegelschrift luidt ‘+ S. SCABINOR[VM ET 

BVRGEN]SIVM DE OS[TERV]IC[H]’ en verklaart dus het zegel van zowel de schepenen als de poorters van de 

vrijheid te zijn. De afbeelding van het kasteel is door Leupen verklaard als metafoor voor zelfbestuur en autonomie. 

Tevens versterkt deze casus zijn weerlegging van de hypothese dat een kasteel verwijst naar een middeleeuwse stenen 

ommuring: Oisterwijk heeft immers nooit stadsmuren gehad.371 Na deze oorkonde duurde het bijna een eeuw alvorens 

een volgende stuk van het dorpsbestuur opdook, zodat er een hiaat in onze kennis van de ontwikkeling zit. In 1355, 

toen Oisterwijk tot het verbond van Brabantse steden was toegetreden, was er al een nieuwe versie in gebruik. Veel is 

de afbeelding niet veranderd: het kasteel was gedetailleerder vormgegeven en de twee stervormige figuren aan 

weerszijden van de middelste toren, die Smit vuurpannen noemde, zijn achterwege gelaten.372 Het zegelschrift was ook 

veranderd: in plaats van de twee bevolkingsgroepen te noemen werd de gehele vrijheid nu als eenheid opgevoerd. De 

nieuwe tekst luidt: ‘+ SIGILLVM.OPIDI.DE.OESTERVIIC’, oftewel het zegel van de ‘oppidum’ Oisterwijk. Een 

eenzelfde ontwikkeling treffen we ook in ‘s-Hertogenbosch, maar gaat in tegen de situatie in Deventer en de Hollandse 

en Zeeuwse steden.373 Deze versie is nog aangetroffen in 1358 en 1436, en is door Smit nog gezien aan een oorkonde 

uit 1528.374 Tegen het einde van de zestiende eeuw had het plaatsgemaakt voor een nieuwere versie.  

 

3. Beheer en bewaring van de administratie 

 

Het raadhuis aan de Lind is heden ten dage gesitueerd op de plaats waar tot het einde van de negentiende eeuw 

een gebouw heeft gestaan dat gebouwd was als Maria-kapel. Vlak hierachter staat de oude lindeboom, die al in 1388 

werd vermeld, toen zij ten prooi was gevallen aan de brandschattende legers van de hertog van Gelre. Het was een 

oude gewoonte voor de schout en schepenen om de publieke vergaderingen onder deze linde te houden, die om die 

reden ook wel de gerechtslinde werd genoemd. Zij spanden hiervoor een vierkant af met touwen, de gebannen 

vierschaar, waarbinnen zij plaatsnamen. Dergelijke bijeenkomsten werden meerdere malen, maar minstens tweemaal, 

per jaar gehouden op zogenaamde dingsdagen. Alle inwoners werd verplicht aanwezig te zijn aangezien dit de 

gelegenheid was om conflicten bekend te maken en op te lossen. 

Hoewel de linde van oudsher de vaste vergaderplaats van de schepenbank was, zetelde deze in de praktijk binnen, 

in de kapel of in een van de herbergen. De laatste locatie had een bijkomend voordeel aangezien slechts de rijkere 

inwoners van de vrijheid het zich konden permitteren het beroep van waard uit te oefenen, de facto dus een van de 

schepenen. Deze kon hierbij nog wat geld verdienen aan voedsel en drank als hij zijn herberg openstelde. Toch is het 

niet onmogelijk dat – als het weer het toestond – zittingen ook buiten plaats hadden. Van de in Oisterwijk actieve 

notarissen weten we dat enkelen buiten werkten en verschillende grossen zijn opgesteld nabij de kapel en de linde.375 

Tegen het einde van de vijftiende eeuw bleek de kapel te klein om te voldoen aan de behoeften van de schepenbank. 

Om die reden besloot men tot de bouw van een raadhuis, zeer waarschijnlijk een aanbouw aan de kapel. Hiervoor 

werd een belasting opgelegd, en rond 1501 begon men met de bouw. Over de bouw is verder geen informatie, maar 

in 1528 was het project in ieder geval voltooid.376 Deze uitbouw is relevant voor ons onderzoek omdat het plaats had 

 
 

370  Corpus sigillorum, nr. 618, P. Leupen, 'Stadszegel en stadsmuur', in: D. P. Blok e.a. ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap 
Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 285-293; 290. 

371  Idem, ‘Stadszegel’, 290. 
372  J. P. W. A. Smit, 'De vuurpannen van zegel en munt van Oisterwijk', De Kleine Meijerij 16 (1963) 110-113. Smit vermeldt slechts 

één vernieuwing van het vrijheidszegel, daterend uit de tijd van Lambert van den Hoevel (1591-1617), toen de vuurpannen 
werden verward met pauwenveren. Dit is echter een vreemde opmerking, aangezien de vuurpannen al sinds de veertiende eeuw 
ontbraken op het zegel. 

373  Van Synghel, Actum, 314-315. Middelburg en Dordrecht hadden een stadszegel dat volgens het randschrift van de oppidani was. 
De zegels van Delft en Haarlem gebruikten het woord ‘opidum’. In de laatste stad ontwikkelde het zegel zich anders dan in 
Brabant: hier werd het randschrift SIGILLVM OPIDI DE DELF, minstens vanaf 1260 in gebruik, in 1299 vervangen door 
SIGILLVM COMMVNITATIS OPPIDANORVM DE DELF. Dijkhof, Het oorkondewezen, 95-96 (Middelburg); 175-180 
(Dordrecht); 228-229 (Delft) en 302-303 (Haarlem). Benders zwijgt over de zegelpraktijken in Deventer.  

374  's-Hertogenbosch, BHIC, Cuypers van Velthoven, nr. 3839. Ibidem, Collectie Aanwinsten, nr. 441. Ibidem, Klooster Sint-
Catharina in Heusden, nr. 294. Smit, J., 'Bijlage. Aanteekeningen op het handschrift van L. van Den Hoevel door Mr. J.P.W.A. 
Smit', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 40 (1919) 162-173; 170. 

375  Mosmans, 'De middeleeuwsche notarissen te 's-Hertogenbosch', 163. 's-Hertogenbosch, BHIC, Commanderij van de Duitse 
Orde te Gemert, inv.nr. 2, fol. 38v. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nr. 82.1: ‘In Oesterwijck, tilia ibidem stante in 
platea’. Tongerlo, Abdijarchief, Charters I, nr. 819: 'in communi platea de Oesterwyck iuxta macellum'. 

376  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 232, fol. 42v. 
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gelijktijdig met een ontwikkeling in de schepenprotocollen. Fasel benoemde reeds de bouw van het raadhuis in zijn 

voorwoord op de inventaris van de schepenbank, maar legde nog geen verband met het archief.377 

 

 
 

Figuur 5.5. Een niet geïngrosseerde minuutakte, voorzien van de dienstaantekening ‘non scribatur’. (Tilburg, 

Regionaal Archief, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 146, fol. 3r; d.d. 31 januari 1429)  

Over het beheer van het archief dat de schepenbank produceerde is vrijwel niets bekend. Aangezien de vroegste 

protocollen een groot aantal aantekeningen van persoonlijke aard bevatten, vermoeden we dat zij bij de secretaris zelf 

waren ondergebracht, waarschijnlijk in zijn eigen woonhuis. In een van de protocollen werd melding gemaakt van een 

kist waarin de secretaris oorkonden voor anderen opborg, zodat het aannemelijk is dat ook de protocollen en nog 

onvoltooide oorkonden op een dergelijke wijze werden bewaard.378 Voor ’s-Hertogenbosch heeft Van Synghel een 

gelijksoortige situatie geopperd.379 De secretaris zal dan het protocol, of het katern, waar hij op dat moment in aan het 

schrijven was hebben meegevoerd van en naar zijn woonhuis. Ook is het mogelijk dat er een (wellicht tijdelijke) 

opslagmogelijkheid in het raadhuis was.  

In ieder geval zal het een gepaste locatie zijn geweest. Reeds in de vijftiende eeuw bezaten de protocollen een zekere 

vorm van rechtskracht, zodat contracten die waren opgetekend in deze banden als wettig werden beschouwd.380 Dit 

kon voor partijen genoeg zekerheid geven om er zelf geen kopie meer van nodig te hebben. In 1426 bijvoorbeeld 

stelden de kerkmeesters en provisors van de Heilige Geesttafel van Haaren een verklaring op ten overstaande van de 

Oisterwijkse schepenen. De ondertekende en gedateerde minuutakte behoefde niet te worden geïngrosseerd, en de 

secretaris noteerde ‘non scribatur’ in de marge. Vanwege de rechtskracht van de protocollen is het te verwachten dat 

de klerken er zorgvuldig mee omgingen. De bewaarplaats zal dus, zowel in het woonhuis van de secretaris als in het 

raadhuis, een afsluitbare kast of kist zijn geweest. 

Verscheidene protocollen dragen een nummer in Romeinse cijfers op de kaft of op het eerste folium, toegevoegd 

door dezelfde hand met dezelfde inkt. Er kon geen logica in de getallen worden achterhaald, maar vermoedelijk is hier 

wel sprake van een ordeningssysteem. Waarschijnlijk zijn de nummers in de late vijftiende eeuw toegevoegd, op het 

moment dat al deze protocollen bijeen waren gebracht. Een tweede poging tot ordening werd aangebracht door 

secretaris Van der Elst. Op de perkamenten kaft van de protocollen, die hij vanaf de jaren 1470 consequent aanbracht, 

noteerde hij de tekst ‘Oesterwyck anno’ gevolgd door het in dat protocol behandelde jaar, in Romeinse cijfers. De 

toevoeging van de plaatsnaam impliceert dat hij een eenzelfde systeem ook bij de andere plaatsen waar hij werkzaam 

was heeft ingevoerd, hoewel hier geen sporen van zijn aangetroffen.381 Tenslotte is wat later een derde systeem 

ingevoerd, waarbij in Arabische cijfers de behandelde periode op de kaft van het protocol is aangebracht, opnieuw 

door een en dezelfde hand met een en dezelfde inkt. Het eerste protocol waarin dit ontbreekt is dat van 1500/2, 

geschreven door secretaris Lombarts. Om die reden achten wij hem verantwoordelijk voor dit systeem.  

Ook voor wat betreft de bewaring van de protocollen heeft Lombarts waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. 

In september 1501, rond de tijd dat de aanbouw aan het raadhuis van start was gegaan, noteerde hij bij een contract in 

 
 

377  W. A. Fasel, Inventaris van het administratief archief van de gemeente Oisterwijk (1230) 1390-1921 (1930) (Oisterwijk 1992) 3-4. 
378  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 161, losliggend bij fol. 4. De Bossche notaris en secretaris Franco de Langhel bewaarde 

zijn nog onbezegelde oorkonden ‘in comptoro meo’ en ‘in parva cista mea’. Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 236. 
379  Van Synghel, Actum, 87. 
380  F. F. X. Cerutti, 'De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen', Varia Historica 

Brabantica 3 (’s-Hertogenbosch 1969) 47-88; 49. 
381  Zie ook hoofdstuk II. 
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het protocol van 1486 dat hij zojuist een nieuw exemplaar van de grosse had vervaardigd, daar het origineel zoek was 

geraakt.382 Hieruit is te concluderen dat op zijn laatst in 1501 de Oisterwijkse secretaris de beschikking had over de 

protocollen van zijn voorgangers. We achten het waarschijnlijk dat de oudere protocollen werden verzameld om bij 

elkaar bewaard te worden. Een stenen en vrijstaand raadhuis midden op de Lind had een veel betere kans om een 

brand te doorstaan. Aangezien de secretaris het protocol nodig had om de contracten te expediëren en hij dit veelvuldig 

in zijn woonhuis deed, zal hij het lopende protocol zelf bewaard en meegedragen hebben. Zoals we eerder hebben 

duidelijk gemaakt valt de aanvang van het oudste schepenprotocol samen met de aanstelling van secretaris Van 

Oesterhout. Zijn twee voorgangers, vader en zoon Van Dusel, waren beiden notarissen en zullen hun vermoedelijke 

notariële en secretariële administratie hebben gecombineerd. Daarnaast hebben we ook al aangegeven dat het 

schrijfambt in de bestudeerde periode nooit in handen van de vrijheid is gekomen, en dat alle toebehoren eigendom 

van de pachter waren. De administratie van Jacobus van Dusel zal over zijn gegaan op zijn zoon Egidius. Van deze 

laatste weten we dat na zijn overlijden in 1450 een notarieel concept werd overhandigd aan zijn collega Henricus Beys 

om te munderen.383 Aan wie de rest van Egidius’ archief is toegekomen, is onbekend. Nadat de dubbelfunctie van 

notaris-secretaris in de persoon van Van Oesterhout tot een einde kwam, en diens protocollen alleen minuten van voor 

de schepenbank verleden akten bevatten, zullen er informele afspraken zijn gemaakt om deze boeken te bewaren voor 

latere generaties. Zo zullen Van Oesterhouts protocollen na diens dood zijn overgegaan op Van der Elst. Het belang 

van de schepenprotocollen lag in de rechtskracht van de inhoud. Zoals uit meerdere voorbeelden blijkt was het 

regelmatig nodig om een minuutakte, zelfs al was deze enkele eeuwen oud, te overleggen als wettig bewijs in een 

conflict. De protocollen bevatten een officieel overzicht van het bezit en de rechten van elke poorter in de vrijheid 

alsmede een aanzienlijk deel van het kwartier. De juridische waarde hiervan is immens en bovendien een permanente. 

Dorpsrekeningen en bestuursbesluiten daarentegen zijn sneller gedateerd en verliezen hun relevantie na hoogstens 

enkele tientallen jaren. Dit verklaart waarom in Oisterwijk de schepenprotocollen de tand des tijds hebben doorstaan, 

in tegenstelling tot de rest van de administratie. 

De laatste ontwikkeling in de ordening van het schepenbankarchief was de toevoeging van indices voorin de 

protocollen. Deze worden voor het eerst aangetroffen in het protocol van het jaar 1538. Uit de analyse van de 

schrijfhand blijkt echter dat de indices geschreven zijn door secretaris Dirck van den Hoevel, die in 1553 na het 

overlijden van Rijsbroeck het ambt overnam. Hij zal dus vanaf dat moment met terugwerkende kracht geprobeerd 

hebben de protocollen van een index te voorzien. De namen van beide partijen in een contract zijn alfabetisch 

geordend op de voornaam, voorzien van het bijbehorende folium-nummer. Aparte lijsten zijn gemaakt voor 

testamenten en voor erfdelingen. Het toevoegen van een index veronderstelt de noodzaak om snel en gericht passages 

te kunnen opzoeken, en daaruit voortvloeiend een intensiever gebruik van de protocollen. Dat Van den Hoevel bij de 

jaren voor 1538 is gestopt met indexeren kan verklaard worden door het feit dat terugzoeken veelvuldiger plaats had 

bij contracten uit het vrij recente verleden, en veel minder bij decennia- of zelfs eeuwenoude akten. 

 

4. Een groeiende geletterde mentaliteit 

 

In de geschiedenis van middeleeuwse geletterdheid vormde de lange dertiende eeuw, zo genoemd door Mostert, 

een breukvlak.384 Overal in Europa nam in die periode het geschrevene fors toe, en overal werd de basis gelegd voor 

een geletterde mentaliteit, dat wil zeggen een houding waarbij het geschreven woord een belangrijke functie ging spelen 

in het dagelijkse leven. Deze evolutie – of is revolutie een meer treffende beschrijving – vond zowel in stedelijke 

gebieden als op het platteland plaats. De factoren die tot deze ontwikkeling hebben geleid blijven tot op heden een 

onderwerp van debat. Deze studie is te beperkt om het gehele debat te beschrijven, zodat we ons in deze paragraaf 

slechts op de ontwikkeling van geletterdheid in de Lage Landen zullen richten. 

 
 

382  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 23v: 'Ex commissione Emberti Goessens, Wilhelmi Poeynenborch et Gerardi 
Back filij Nycholai scabinorum est ista littera Ghyselberti renovata et rescripta quod si invenietur alia littera eorundem tenoris 
et forma date tunc ista nova reportabitur coram scabinis et secretario annullanda quod ipse Ghyselbertus ad juramentum per 
eundem prestitum coram eisdem scabinis promisit. Datum anno millesimo quingentesimo primo mensis septembris die XIIIa 
scabinis ut supra'. 

383  Van den Bichelaer, Het notariaat, 195. 
384  M. Mostert, ‘Reading, writing and literacy: Communication and the history of medieval societies’, in: P. Hermann ed., Literacy 

in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture (Aarhus 2005) 261-285; 277-278.  
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Een belangrijke hypothese die veel, hoewel niet alle, aspecten van deze ontwikkeling verklaart is de groeiende rol 

van de steden. De Lage Landen waren de meest verstedelijkte regio in Europa naast Italië. Oisterwijk zelf lag tussen 

Breda in het westen en ’s-Hertogenbosch in het oosten, en tussen het graafschap Holland met steden als Dordrecht, 

Delft en Haarlem in het noorden en de rest van Brabant en Vlaanderen met Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, 

Mechelen en Luik in het zuiden. De banden die Oisterwijk met deze steden had waren veelal economisch van aard; zij 

vormden een afzetgebied voor het in Oisterwijk vervaardigde laken. De banden met ’s-Hertogenbosch waren tevens 

juridisch en politiek van aard, en mogelijk had Oisterwijk ook een iets nauwere connectie met Antwerpen, daar enkele 

dorpen in het kwartier daar hun hoofdvaart hadden.385 Binnen deze steden vestigden zich in de dertiende eeuw 

schrijfcentra die voorzagen in de toenemende vraag naar oorkonden toen steeds meer mensen hun bezittingen en 

rechten lieten opschrijven. De betrouwbaarheid van het geschreven woord nam hierdoor een vlucht en raakte steeds 

verder ingeburgerd. Zelfs de scribenten zelf ervoeren wat de nadelen konden zijn als in kwesties geen schriftelijk bewijs 

overlegd kon worden.386 In deze groeiende stedelijke samenleving zochten ook de autoriteiten hun toevlucht tot het 

geschreven woord om het bestuur overzichtelijk en compleet te houden. Aldus legden zij reeksen aan van privilege- 

en keurboeken, stadsrekeningen, poorterslijsten, schepenprotocollen en vonnisboeken.387 

Voor Oisterwijk verliep deze ontwikkeling min of meer parallel, hoewel bijna een halve eeuw later dan in meer 

stedelijke gebieden. Verrassend is dit niet: het schriftwezen ontwikkelde zich eerst in de grotere centra alvorens het 

zich verspreidde naar de kleinere centra op het platteland. De eerste aanwijzing voor een geletterde mentaliteit zou het 

verzoek tot codificatie van de vrijheidsrechten kunnen zijn. Deze rechten waren reeds in de eerste jaren van de 

dertiende eeuw geschonken, terwijl de codificatie pas in 1230 in gang werd gezet.388 Blijkbaar verlangde de jonge 

nederzetting naar een schriftelijk bewijs van deze rechten. Waarschijnlijk zal de hertogelijke oorkonde, die over de aard 

van de rechten oppervlakkig blijft, vergezeld zijn geweest van een kopie van de Bossche stadsrechten. Het privilege uit 

1292 waarin Oisterwijk het recht ontving om accijns te heffen op bier en wijn kan hebben geleid tot de aanleg van 

nieuwe administratieve reeksen om de opbrengsten van deze accijns in bij te houden.389 Dit geldt ook voor de 

poortergelden, het bedrag dat een nieuwe poorter diende te voldoen bij zijn vestiging in de vrijheid. Volgens het 

Bossche recht behoorde de helft van dit bedrag toe aan de hertog en de andere helft aan de vrijheid. In de 

schoutsrekeningen treffen we de eerste helft aan, zodat het waarschijnlijk is dat ook de vrijheid een afrekening van dit 

type inkomsten bijhield. In de rekeningen van de hertogelijke rentmeester staan verder ook jaarlijkse betalingen door 

de vrijheid vanwege het weggeld, de vroenten en de houtschat. In de vroege vijftiende eeuw verleende de hertog het 

recht om de weg door de vrijheid te bestraten. In ruil voor dit voorrecht, een stenen weg faciliteert immers de handel, 

betaalde Oisterwijk jaarlijks een som geld.390 De toenemende drukte had ook nadelen; zo werd in 1538 een verzoek tot 

tolheffing ingewilligd. Het veelvuldige gebruik had tot kostbare herstelwerkzaamheden geleid die Oisterwijk zelf moest 

dragen.391 In ruil voor de toestemming reserveerde de Rekenkamer twee procent van de tolopbrengst voor de heer. 

Dit bedrag zal bij de overhandiging aan de rentmeester vergezeld zijn gegaan van een uitgebreide rekening, zoals 

gebruikelijk was in de Bourgondische tijd. Een eigen administratie, hoe eenvoudig dan ook, zal hierin onmisbaar zijn 

geweest. Eveneens moeten ook de inkomsten van de houtschat, de verkoop van het hout dat in en rond de vrijheid 

groeide, zijn bijgehouden met het oog op een afdracht aan de vorst. Jaarlijkse lasten van een vastgestelde omvang, 

zoals de vier pond Leuvens ten behoeve van de gemeenschappelijke gronden, zullen wellicht minder snel hebben geleid 

tot een financiële administratie.392 

 
 

385  Hoge en Lage Mierde hadden hun hoofdvaart te Antwerpen, zie hoofdstuk I. 
386  In een brief aan de bezitter van het schrijfambt vermeldt secretaris Van Oesterhout een gesprek met de hertogelijk rentmeester 

over de betaling van de pachtsom. Hij kon hier echter geen schriftelijk bewijs van overleggen, en beklaagde zich aldus: 'die 
vorwerden dair af heeft die rentmeester […] en [ic] heb der af gheen cedel noch gescrift connen gecrigen.' Tilburg, RA, ORA 
Oisterwijk, inv. nr. R. 161, losliggend bij fol. 4. 

387  De vroegste stadsrekeningen zijn afkomstig uit Dordrecht, en beginnen in 1283. J. W. J. Burgers en E. C. Dijkhof ed., De oudste 
stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 (Hilversum 1995). In Brabant is Mechelen de vroegste vanaf 1311, gevolgd door 
Antwerpen vanaf 1324, waarschijnlijk ’s-Hertogenbosch vanaf 1336 (hoewel slechts lacuneus bewaard sinds 1399), Leuven 
vanaf 1345 en Brussel vanaf 1371. Van Synghel, Actum, 117-118. 

388  ONB I, nr. 150. 
389  ONB I, nr. 489. 
390  Brussel, ARA, Rekenkamer, inv. nr. 640, fol. 217v. Hoewel het privilege niet overgeleverd is, blijkt uit een verzoekbrief uit 1538 

dat de weg dan ruim een eeuw oud is. Voor de aanleg van wegen als een middel om de handel te stimuleren, zie P. Stabel, Dwarfs 
among Giants. The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages (Leuven 1997) 165-166. 

391  Ibidem, Rekenkamer, inv. nr. 640, fol. 217v. 
392  ONB I, nr. 603. 
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Van andere administratieve reeksen is meer bekend. In 1528 hadden de schepenen de beschikking over een 

vonnisboek waarin de evictieprocedures werden opgetekend.393 Vermeldingen van deze zaken worden regelmatig in 

de schepenprotocollen aangetroffen, maar daar ligt de nadruk op de publieke verkoop en overdracht aan een nieuwe 

eigenaar – evenals de reguliere akten in het protocol dus een transport. Pas vanaf 1572 zijn vonnisboeken bewaard; 

deze bevatten een uitgebreidere verslaglegging van de rechtsgang.394 Het boek dat in 1528 in gebruik was, zal van een 

gelijke aard zijn geweest. Het is helaas onbekend vanaf welk moment de schepenbank gebruik maakte van een speciale 

reeks voor evictieprocedures. Ook de schoutrekeningen vallen in deze categorie. Hoewel deze los staan van de taken 

van de schepenbank, hebben we aangetoond dat de secretarieklerken hier toch een aandeel in hebben gehad. Daarnaast 

heeft het hertogelijk besluit om de schouten een jaarlijkse financiële verantwoording te laten opstellen ertoe geleid dat 

in Oisterwijk geletterd en ervaren personeel nodig was. Zelfs als de uiteindelijke rekening op een andere locatie werd 

vervaardigd, zoals bij de gecombineerde rekeningen uit de jaren 1360-1390 het geval was, dan nog was een 

conceptversie of een reeks aantekeningen uit Oisterwijk noodzakelijk. 

Naar een minder permanente vorm van schriftgebruik verwijzen enkele oorkonden. In 1343 bijvoorbeeld droeg 

Yda, dochter van Ghijsbrecht vanden Leempoel, met haar schoonzonen een vierde deel in een hoeve te Berkel over 

aan haar broer Engbrecht.395 Deze overdracht vond plaats ‘post sufficientes preclamationes in ecclesia inde rite factas’ 

(nadat voldoende afkondigingen op de juiste wijze in de kerk waren gedaan). Achter dit systeem van orale 

communicatie zal een schriftelijke optekening hebben plaatsgehad, al was het maar een lijst van namen.396 De 

kortstondige relevantie van deze optekeningen doet vermoeden dat hier geen papier of perkament aan te pas kwam, 

maar dat men gebruik maakte van wastafeltjes die gemakkelijk weer konden worden uitgeveegd en alom werden 

gebruikt voor aantekeningen.397  

Desalniettemin bleef het gesproken woord een belangrijke rol behouden. Verklaringen, vooral indien zij werden 

afgelegd in bijzijn van getuigen of betrouwbare lieden of vooraf waren gegaan door een eed, konden net zozeer 

rechtskracht hebben als een geschreven tekst.398 In 1259 bijvoorbeeld verzochten de schepenen aan de ouderen binnen 

de vrijheid om een getuigenis: nadat de schepenen ‘nos iugiter et seriose ab antiquioribus opidi nostri fidedignis sumus 

perscrutati’, kregen zij een antwoord van de ouderen, die ‘dicunt veraciter affirmantes’.399 Ook in latere tijden vinden 

we talloze verwijzingen naar mondelinge communicatie. Verschillende passages uit een contract werden namelijk 

verbaal aan de secretaris medegedeeld, zoals de namen van de betrokkenen, hun onderlinge familiaire verhoudingen, 

en regelmatig de omvang en ligging van het onderpand. Zulke verklaringen zijn veelal voorzien van toevoegingen als 

‘ut dicebat’, ‘prout hoc duos viros dicte parrochie rite audimus prestari’ of ‘als sij seyden’.400 Dat we hier niet te maken 

hebben met betekenisloze dictaatformules blijkt uit een vergelijking met contracten waarin over de goederen al 

retroacta bestaan. In dat geval baseerde de secretaris zich waar mogelijk niet op mondelinge verklaringen, maar op de 

tekst van deze oorkonden. We treffen dan ook toevoegingen aan als ‘gelijc als dat in scepenen letteren van Oisterwijc 

daer op gemaict volcomelijcker begrepen is’.401 Incidenteel worden de twee communicatiemiddelen beiden gebruikt, 

zoals in een oorkonde van 1431: ‘als dat in scepenen letteren van Tshertoghenbosch daer op gemaect als hij seyde 

volcomeliker begrepen is’.402 Een ander relict uit de preschriftelijke tijd is het helmelinghen vertyen, een ceremoniële 

handeling waarbij de verkoper een klont aarde of een halm, afkomstig van het onderpand, overdraagt aan de koper.403 

 
 

393  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 232, fol. 46v. 
394  Ibidem, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392. 
395  ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 9. Zie ook bijlage 2, nrs. 37, 38 en 42. 
396  Van Synghel, Actum, 353-354. 
397  B. Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, vert.  D. Ó Cróinin en D. Ganz (Cambridge 1990) 14. 
398  Eden werden nog minstens tot in de zestiende eeuw gebruikt door de schepenbank om de echtheid van de informatie te 

garanderen, bijvoorbeeld in: Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 23v: ‘quod ipse Ghyselbertus ad juramentum per 
eundem prestitum coram eisdem scabinis promisit'. In deze gevallen werd het ritueel ook uitdrukkelijk beschreven. Bij leken 
diende dit te gebeuren door het opsteken van vingers, bij priesters met de hand op de borst. Idem, inv. nr. R. 176, fol. 26r: 'ende 
dit heeft Willem voirs lyeffelijc met oprechten vyngeren ende met eenen ghestaefden eede aende heyligen ghezworen'. Idem, 
inv. nr. R. 207, fol. 19r: 'dwelck missael voirscreven heer Anthonis van Ouwenhouwen persoen van Oesterwijck voirscreven 
Reyner voirscreven ende Andries Embrechtssoen priesteren op hoeren eeden in priestelijcken woerden confirmeerden ende 
namen op hoer borste dat dair egheen droch oft valscheyt inne en waer, mer hielen dat voer goet, oprecht ende rechtweerdich' 

399  ONB I, nr. 276. Bijlage 2, nr. 1. 
400  Bijlage 2, nrs. 38 en 366. 
401  Bijlage 2, nr. 367. 
402  Bijlage 2, nr. 268. 
403  M. H. M. Spierings, Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, 1367-1400 (Tilburg 1984) 72-73. Bijsterveld, Do ut des, 72. Zie ook 

bijlage 2, nr. 268.   
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De overdracht vindt hiermee op letterlijke wijze plaats. Dit zal in de vijftiende en zestiende eeuw niet meer hebben 

plaatsgevonden, maar zijn verworden tot een symbolisch overblijfsel, aangezien de oorkonde de plaats van de klont 

aarde heeft overgenomen. Desondanks is het geen volledig uitgestorven traditie; nog in de zeventiende eeuw werden 

kleine twijgjes vastgemaakt aan oorkonden die over het transport van onroerend goed verhaalden. Enkele voorbeelden 

zijn bewaard gebleven in het rechterlijk archief van de heerlijkheid Tilburg en Goirle.404 

Het belang van mondelinge communicatie moet echter niet worden onderschat. Aan het registreren van een 

contract is een heel proces voorafgegaan waarin de betrokken partijen tot een overeenkomst zijn gekomen. Als we de 

grammaticale tijden van de werkwoorden in de oorkonden nader inspecteren, wordt duidelijk dat er twee altijd 

voorkomen: het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) en het perfectum (voltooid tegenwoordige tijd).405 Het 

hoofdwerkwoord in het contract, dat de actie behelst die door de schepenen moest worden bevestigd, is altijd 

geschreven in het perfectum, zoals ‘heeft vercoft’ of ‘heeft verhuert’. Daarentegen staan zinssneden als ‘als hij seyde’ 

altijd in het imperfectum. Met het perfectum geeft de scribent aan dat de handeling als geheel voltooid is en in het 

verleden ligt. Het imperfectum suggereert echter dat de handeling in het verleden is begonnen, maar nog niet persé is 

afgerond. Oftewel, de perfectieve handeling die in het hoofdwerkwoord is vervat (bijv. het verkopen) heeft eerder 

plaatsgevonden dan de imperfectieve handeling (bijv. het zeggen). Met de in de oudere oorkonden gebezigde 

notificatio, die in het praesens (onvoltooid tegenwoordige tijd) staat, wordt het proces van afspraak tot oorkonde 

duidelijk. De oorkonde is het fysieke bewijs dat in het verleden een handeling heeft plaatsgevonden, zoals een verkoop. 

Na afloop van deze handeling is dit vastgelegd ten overstaan van schepenen. Hiervan is uiteindelijk een oorkonde 

vervaardigd, die eigenlijk de materiële afkondiging is. Interessant echter is dat de omslag van de subjectieve naar de 

objectieve oorkonde ook gevolgen heeft gehad voor de temporele structuur en daarmee van de rol van de oorkonde. 

De corroboratio ‘Orconden hebben hier over gheweest scepenen in Oesterwijc’ is namelijk opnieuw een perfectum. 

Immers is ook de aanwezigheid van de schepenen bij het registreren van het contract een afgeronde handeling die bij 

het lezen van de oorkonde in het verleden ligt. In de communicatieketen vormt de oorkonde dus slechts de laatste 

fase, voorafgegaan door verschillende mondelinge stappen. Het is echter een ironisch feit dat deze mondelinge 

communicatie slechts is bewaard doordat zij op enigerlei wijze op schrift is gesteld. 

 

Tot op dit moment hebben we voor de beantwoording van onze vraagstelling slechts naar de kleine gemeenschap 

van klerken en scribenten gekeken. Wat is er echter bekend over de rest van de bevolking, of de schepenbank? We 

kunnen veilig stellen dat de meerderheid van de inwoners van de vrijheid en het kwartier bekend waren met het 

geschreven woord en de rechtsgeldigheid van officiële geschreven stukken erkenden, zelfs als zij persoonlijk niet in 

staat waren de inhoud ervan te lezen. Geletterdheid was alom tegenwoordig; een ieder met bezittingen zal een of meer 

oorkonden hebben bezeten waarin zijn rechten waren vastgesteld. Mostert noemt deze groep semi-ongeletterden; niet 

bij machte om zelf te lezen en schrijven, maar bekend met het concept van schrijven en met de rechtskracht van 

geschreven documenten.406 Van Zanden beweert dat twaalf procent van de West-Europese bevolking in de vijftiende 

eeuw geletterd was, al betekende dit voor het merendeel van hen weinig meer dan het kunnen schrijven van hun eigen 

naam.407 Desalniettemin zal ook een plattelandsgemeenschap niet volledig uit (semi-)ongeletterden hebben bestaan. 

Welk deel van de Oisterwijkse bevolking zou als geletterd kunnen worden beschouwd? 

In navolging van Adriaenssen hebben we een telling gemaakt van al degenen die een intellectueel beroep uitoefende 

of de opleiding hiertoe had genoten.408 Vanaf de veertiende eeuw tot 1550 telden we negenentwintig personen die de 

titel ‘magister’ of meester droegen en afkomstig waren uit Oisterwijk of er na hun opleiding belangen hadden.409 

 
 

404  Tilburg, RA, ORA Tilburg, Varia 32. Met dank aan John van Erve die mij informeerde over deze documenten. 
405  Zowel het praesens (onvoltooid tegenwoordige tijd) en het plusquamperfectum (voltooid verleden tijd) kunnen ook voorkomen 

in oorkonden. De eerste treft men aan in het beginprotocol: 'Wy N ende N scepenen in Oesterwijc doen cont dat', en de tweede 
in verwijzingen naar eerdere rechtshandelingen, zoals: 'ende welken pacht N in enen wittigen cope gecregen hadde […], sicut 
hoc in litteris.' 

406  M. Mostert, 'Forgery and trust', in: P. Schulte e.a. ed., Strategies of Writing: Studies on Text and Trust in the Middle Ages (Turnhout 
2008) 37-59; 40-41. 

407  Van Zanden, The Long Road, 85-86. 
408  L. F. W. Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit: sociale en ekonomische geschiedenis van een Kempens dorp tussen 

1400 en 1800 (Hilvarenbeek 1987) 207. 
409  Juten, 'Consilium de Beke'. G. P. J. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15e- 

en 16e-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland, 2 dln. (Nijmegen 1968-1970), Van den Bichelaer, Het notariaat, en de 
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Daarnaast leverde het doornemen van de matrikelen nog eens een goede vijftig namen. Het merendeel van de 

geletterden kwam uit de clerus, waar we in de vijftiende en zestiende eeuw ongeveer honderd leden konden 

identificeren. Daarnaast zijn er vijf chirurgijns bekend, alsook minstens vier schoolmeesters. Tenslotte werden uit het 

bestand van Van den Bichelaer nog drieëndertig notarissen gehaald die in Oisterwijk werkzaam waren of afkomstig 

waren uit de vrijheid.410 In totaal was een aanzienlijke groep geletterd; een grove schatting levert een percentage van 

vier tot zes procent op.411 Dit komt overeen met Adriaenssens schatting voor Hilvarenbeek en is significant hoger dan 

in de rest van West-Europa. Een verklaring hiervoor ligt volgens Bijsterveld in de kwaliteit en toegankelijkheid van het 

basisonderwijs in de kwartieren van Oisterwijk en Kempenland.412  

Een van deze geletterde inwoners was meester Jan Ghijsbrecht Korstiaens. Na een universitaire studie te Leuven 

keerde hij terug naar Oisterwijk, waar hij hertogelijk rentmeester van het kwartier werd en zitting nam in de 

schepenbank in 1472.413 Hij wordt echter het meest herinnerd als stichter van het oudemannenhuis. Hiervoor stelde 

hij zijn huis beschikbaar in zijn testament, dat hij in 1481 op liet stellen. Middels dezelfde beschikking maakte hij een 

verdeling van zijn persoonlijke bibliotheek. De notaris Jan Menghelen verkreeg een exemplaar van Boëthius’ De 

disciplina et consolatione, en de geestelijke Floris Ghijsbrechts, die in Oisterwijk resideerde, mocht een keuze maken uit 

twee opties: een som geld of een Raymundus. Met deze titel duidde Korstiaens de canonieke collectie van decretalen 

aan, die in de dertiende eeuw door Raymundus de Pennafort waren samengesteld op verzoek van Gregorius IX. De 

niet nader toegelichte bulk van zijn collectie werd opgesplitst; de volkstalige boeken kwamen toe aan het klooster 

Catherinenberg en de Latijnse aan het klooster Corsendonk. Hij voegde echter wel de voorwaarde toe dat zijn dochter 

Emken de volkstalige en zijn neef Ghijsbrecht de Latijnse boeken levenslang in bruikleen zouden mogen houden.414 

Hieruit blijkt dat ook Korstiaens’ familie actief geletterd was, en bovendien ook vaker met het geschreven woord in 

contact trad dan pragmatisch noodzakelijk was. Geletterdheid was niet ongewoon bij de bovenklasse. Een dertig jaar 

eerder dan bovenstaand voorbeeld had de secretaris verklaard dat de schepenen enkele minuutakten die hij voor 

Henrick van Buedel had geëxpedieerd hadden gezien en gelezen.415 Daarnaast hebben we in hoofdstuk II beweerd dat 

verscheidene briefjes met concepten in de protocollen mogelijk door schepenen kunnen zijn opgeschreven. 

Het bestaan van andere geletterde gemeenschappen is traceerbaar in de bewaarde stukken. Verschillende 

protocollen zijn namelijk ingebonden in perkamenten bladen van oude afgedankte handschriften. Meerdere bladen 

van een veertiende eeuws bijbelhandschrift zijn aangetroffen, als ook een fragment uit het eerste boek van de 

decretalenverzameling van Gregorius IX, toevallig dezelfde titel die in 1481 aan Jan Menghelen was gelegateerd.416 De 

meest curieuze vondst echter was een dubbelblad uit de Geomantia est ars punctorum die om het Liber Anniversariorum 

zit.417 Deze tekst, volgens het incipit geschreven door een filosoof genaamd Albedacus, bespreekt het voorspellen van 

de toekomst met zand en is via slechts een paar handschriften overgeleverd. Het is moeilijk voor te stellen wat voor 

 
 

database van het BHIC met de namen in de rekeningen van het Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch 
(http://www.bhic.nl/onderzoeken/rekeningen-illustre-lieve-vrouwe-broederschap; geraadpleegd op 29 juni 2015). 

410  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nrs. 11, 19, 30, 38, 58, 82, 83, 85, 86, 95, 96, 97, 111, 129, 130, 142, 156, 171, 198, 
207, 232, 247, 252, 254, 290, 293, 317, 321, 352, 354, 368, 391 en 419. De nummers 95, 96, 97 en 321 zijn de vier notarissen die 
we in hoofdstuk IV al onder de secretarissen hebben geschaard. Van de nummers 11, 38, 58, 86, 129, 252, 317 en 354 is bekend 
dat ze een academische opleiding hadden gevolgd, en zijn dus gerekend onder de magistri.  

411  In de jaren 1401-1500 zijn 103 personen aangetroffen die actief geletterd kunnen worden genoemd (81 geestelijken, 19 
notarissen, 1 schoolmeester en 2 chirurgijns). In de jaren 1501-1550 zijn 46 personen aangetroffen (35 geestelijken, 6 notarissen, 
3 schoolmeesters en 2 chirurgijns). Als we ongeveer 10% van het totaal aantal weglaten, aangezien verscheidene personen tot 
meer dan één categorie behoorden, omvat deze groep 4 tot 6 procent van de totale bevolking, uitgaande van circa 1500 inwoners 
in de vijftiende eeuw en 1700 in de eerste helft van de zestiende eeuw. Indien we het aantal personen in meer dan één categorie 
naar 20 procent zouden verhogen, omvat de groep geletterden 4 tot 5 procent.  

412  Bijsterveld, Laverend, 139. 
413  G. Berkelmans, 'De stichter van dmanhuys te Oisterwijk en zijn verwanten', De Kleine Meijerij 14 (1961), 2-6 en De Kleine 

Meijerij 15 (1962) 59-63. 
414  Tilburg, RA, Chartercollectie Tilburg, nr. 220, fol. 7v en 12v-13r: ‘item die susteren tot Oesterwyck [...] noch sullen sy hebben 

allen mijn duytssche boecken die ick after sal laten nae der doot Ermkens mijnre dochter. […] Item her Jan Mengelen sal hebben 
mynen besten koeuel et Boecium de disciplina et consolacione cum glossis inde defunctos. Item brueder Ghysbrecht myn neve 
sal hebben allen mijn ander latijnssche boecken syn leven lanck ende nae synre doot salse hebben dat cloester van Korssendonck 
[…] Item her Floris sal hebben Raymundum of enen peter dair voir.’ 

415   Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 161, losliggend bij fol. 4: 'Hubrecht gedreeght hen eenre conden aen Willem Sappeel 
Aert Aerts soen ende Jan Sappeel of hen yet condich is dat sij hebben gesien ende gelesen zeker bewerpen inden protocollen 
Hubrechts dat Hubrecht den voirg. Henricke van Buedel scepenen brieue uut gemaect heeft.' 

416  Ibidem, inv. nrs. R. 237 (decretalenfragment), R. 328 en R 329 (bijbelfragmenten). 
417  T. Charmasson, Recherches sur une technique divinatoire: la géomancie dans l'occident médiéval (Geneva en Parijs 1980). 
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persoon zich voor zulke materie zou interesseren, maar via het Liber is het waarschijnlijk dat het hier om een geestelijke 

ging. 

Een belangrijke gemeenschap binnen Oisterwijk was het klooster Catherinenberg. Hier is nog geen diepgaand 

onderzoek naar gedaan, maar voorlopige resultaten lijken te impliceren dat de gemeenschap geen actieve rol speelde. 

De Beer noemt het klooster niet in zijn lijst met monastieke productiecentra voor handschriften in Noord-Brabant, al 

kan dit ook een gevolg zijn van het verlies van de kloosterbibliotheek, waar nauwelijks iets over bekend is.418 Uit het 

testament van Korstiaans weten we dat het klooster uiteindelijk het legaat met volkstalige boeken heeft ontvangen. 

Geen van deze werken is vooralsnog geïdentificeerd met een bestaand exemplaar. Wel zijn twee andere overblijfselen 

uit het klooster bewaard gebleven. Het rond 1580 aangelegde cartularium van het klooster is ingebonden met 

perkamenten fragmenten van een vroeg vijftiende eeuws exemplaar van de Moralia in Job, en een compleet handschrift 

berust momenteel in de universiteitsbibliotheek van Tilburg.419 Dit handschrift, gedateerd op 1477-1500, bevat een 

collectie heiligenlevens van de heilige Catharina, de naamgeefster van het Oisterwijkse convent. Of het ook daar 

gekopieerd is, is onbekend; de catalogus lokaliseert de codex in ieder geval binnen Noord-Brabant.    

 

Daarnaast zijn ook nog verscheidene oorkonden bekend die in bezit zijn geweest van het klooster; deze liggen nu 

in de Bisschoppelijke archieven te Mechelen. Van minstens één van deze oorkonden hebben we reeds aangetoond dat 

de schrijver een kloosterlinge moet zijn geweest; bij een tweede behoort dit tot de mogelijkheden. Ook een notariële 

grosse, ondertekend door Zebertus de Atrio, is door dezelfde hand geschreven als de eerstgenoemde 

schepenoorkonde.420 Verschillende rechtshandelingen van de kloostergemeenschap werden beoorkond door de notaris 

Wouter Doremans, die in die jaren pastoor van Oisterwijk was.421 Zijn nabijheid tot de gemeenschap, zowel in kerkelijk 

als in geografisch oogpunt, zal hem deze positie hebben verschaft.  

 

 
Figuur 5.6. Schematisch overzicht van de verschillende geletterde gemeenschappen binnen Oisterwijk en hun 

onderlinge relaties.  

 

In het eerste hoofdstuk wierpen we de hypothese op dat in Oisterwijk een veel kleiner deel van de gemeenschap 

geletterd was dan in stedelijke gemeenschappen, en daarnaast dat een kleine groep geletterden verantwoordelijk was 

voor de productie van geschreven teksten in alle instellingen en instituties binnen de vrijheid. Vier geletterde 

gemeenschappen zijn in de vorige hoofdstukken onder de loep genomen. Dit is allereerst de dorpssecretarie, die in 

dienst stond van de schepenbank en daarmee ook van het dorpsbestuur. Vervolgens is er de socio-economische 

gemeenschap, bestaande uit de Tafel van de Heilige Geest en twee broederschappen. De Petruskerk en de daaraan 

verbonden school vormen de derde, terwijl het klooster Catherinenberg als vierde gemeenschap is opgenomen. Op 

 
 

418  R. de Beer, 'Manuscriptproductie en randversieringen in Noord-Brabant', in: A. J. A. Bijsterveld e.a. ed., Cultuur in het 
laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur – Boekproductie – Historiografie (’s-Hertogenbosch 1998) 64-74. 

419  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, inv. nr. 1. De datering is gebaseerd op het type schrift, een Nederlandse 
hybrida. A. Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books From the Twelfth to the Early Sixteenth Century (Cambridge 2003) 
166-168. Tilburg, UB, Brabantcollectie KHS 3. J. van de Ven, Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de 
Tilburgse Universiteitsbibliotheek (Leuven 1994) 39-44. H. van Es en L. Jongen ed., Het leven van de heilige Katharina van Alexandrië 
(Hilversum 2011) 204. 

420  Mechelen, Aartsbischoppelijk archief, Penetentienen Oisterwijk, geen nummer. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage 2, nr. 
19.2, grosse A2. 

421  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 86.   
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basis van de analyses kunnen we de verhoudingen van deze vier groepen tot elkaar schetsen, zoals in het onderstaande 

schema. 

Een pijl duidt aan dat een gemeenschap op incidentele of regelmatige basis geschreven documenten vervaardigde 

voor een van de andere gemeenschappen. Uit het schema wordt duidelijk dat het secretariepersoneel verantwoordelijk 

was voor het leeuwendeel van de schrijfproductie. Naast het voorzien in de behoefte van de instellingen binnen hun 

eigen kring zorgde zij ook nog eens voor elk van de andere drie gemeenschappen. Voor het klooster vervaardigde zij 

oorkonden en voor de administratie van de Tafel van de Heilige Geest en de broederschappen legde Jan Lombarts de 

basis, verder aangevuld door Groys. Gielis van Dusel vervaardigde een financieel overzicht van de inkomsten uit 

jaargetijden voor de lokale clerus. Minstens één geestelijke, Groys, werd op zijn beurt enkele malen ingeschakeld om 

concepten te schrijven van een voor schepenen verleden rechtshandeling buiten de secretaris. Een andere geestelijke, 

Doremans, mundeerde contracten voor het klooster. 

Het is echter belangrijk om op te merken dat de gemeenschappen geen afgeschermde eilanden waren. Regelmatig 

had een scribent functies in meer dan één van hen, en de banden verliepen vrijwel altijd via informele kanalen. Groys 

bijvoorbeeld was niet alleen een geestelijke maar tevens provisor van het Sacramentsbroederschap, wat zijn rol in beide 

administraties en de band tussen deze twee gemeenschappen verklaart. Jan Lombarts bezat tijdens zijn secretarisschap 

ook het provisorschap van de Heilige Geesttafel en Gielis van Dusel was niet alleen een klerk maar ook een geestelijke. 

Hoewel hij tijdens zijn ambtstermijn geen beneficies bezat in Oisterwijk, zal hij de nodige connecties met de geestelijken 

binnen de vrijheid hebben gehad.  

 

5. Conclusie 

 

Dit hoofdstuk was gewijd aan verscheidene praktische aspecten van de Oisterwijkse secretarie: het schrijfambt, de 

uitwendige kenmerken van de oorkonden en de gebruiken in het beheer van de administratie. Als laatste hebben we 

een beeld geschetst van de ontwikkeling van geletterde mentaliteiten in de gehele vrijheid.  

Een premisse voor de vestiging van een secretarieel instituut in Oisterwijk was het bezit van het schrijfambt. Vanaf 

de vroege veertiende eeuw verschijnt dit ambt in de bronnen; het is dan in handen van een pachter, die het 

onderverpacht aan de daadwerkelijke secretaris. Tot de taken van het schrijfambt behoorden niet alleen het registreren 

van alle contracten, maar ook het financiële beheer van de schepenbank en het afleggen van rekenschap nadien. Deze 

structuur veranderde halverwege de vijftiende eeuw. In een breder proces van centralisatie elimineerde de Rekenkamer 

de tussenpachter en nam het bezit van het schrijfambt terug. Vanaf dat moment viel de pachter direct onder de 

landsoverheid en werden de opbrengsten en condities van de verpachtingen opgetekend in de vorstelijke rekeningen. 

Daarnaast raakte het schrijfambt versplinterd: voornamelijk gedurende de vroege zestiende eeuw verkregen 

verschillende kleinere schepenbanken binnen het kwartier een zelfstandige administratie en een eigen kleiner 

schrijfambt. In de praktijk was de graad van decentralisatie minder groot; de meeste Oisterwijkse secretarissen 

behielden tevens een of meer ambten in de omgeving.  

De uitwendige kenmerken van de oorkonden maakten in de vroege veertiende eeuw een ontwikkeling door tot zij 

ongeveer gelijk met het dictaat gestandaardiseerd werden. Oorkonden werden voornamelijk op het in de Kempen in 

grote hoeveelheden aanwezige schaapsvel geschreven en in de vrijheid al sinds de vroegste tijden bezegeld met 

persoonlijke schepenzegels. Hierin volgde de vrijheid de Hollandse steden en ’s-Hertogenbosch nauw op de voet. 

Daarnaast bezat ze een schependomszegel, later een gemeenschapszegel, voor stukken die namens het dorpsbestuur 

werden uitgevaardigd. Liniëring wordt incidenteel aangetroffen, maar dit betrof een persoonlijke voorkeur.  

In de onderzochte periode evolueerde de fysieke aard van de secretariële administratie. De benoeming van Van 

Oesterhout tot secretaris in 1418 vormde hierin de eerste katalysator. Evenals zijn voorgangers hield hij een protocol 

bij, maar aangezien hij geen notariële admissie bezat, bevatte dit protocol slechts minuten van schepenakten. Daarvoor 

zal er sprake zijn geweest van een persoonlijke administratie waarin zowel secretariële als notariële akten werden 

geregistreerd. Dat een persoonlijke relatie met de boeken ook nog bij de eerste schepenprotocollen gold, blijkt uit de 

talloze aantekeningen betreffende privéaangelegenheden, betalingen en brieven van en aan de secretaris. Gedurende 

de vijftiende eeuw veranderde dit en bevatten de banden vrijwel uitsluitend aantekeningen die verbonden zijn aan het 

bezit en de uitvoering van het schrijfambt. Dit proces zal tevens beïnvloed zijn door de ontwikkelingen in de bewaring. 

De bouw van een raadhuis in de vroege zestiende eeuw heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. In het stenen raadhuis 

lagen de protocollen namelijk veiliger en konden ze gemakkelijk geraadpleegd worden tijdens zittingen. Dat dit laatste 

ook daadwerkelijk plaatsvond, blijkt uit de toevoeging van alfabetische namenindices voor de jaren 1530-1550. 

Hierdoor werden protocollen ook qua inhoud toegankelijker. 
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Buiten de secretarie is tussen de dertiende en zestiende eeuw de groei van een geletterde mentaliteit zichtbaar in 

Oisterwijk. Naast dat een significant groot deel van de inwoners actief geletterd moet zijn geweest, zal vrijwel iedereen 

te maken hebben gehad met het geschreven woord en dit gebruikt hebben, zelfs als ze functioneel ongeletterd waren. 

Daarnaast raakte het geschreven woord steeds verder ingeburgerd, vooral toen de economische positie van de vrijheid 

aantrekkelijker werd door de ontvangst van verschillende privileges. De secretarie speelde hier een sleutelrol met het 

aanleggen van administratieve reeksen voor inkomsten zoals accijnzen en poortergelden. Ook andere gemeenschappen 

gaan over tot het gebruik van het schrift: kerkelijke documenten zijn bewaard vanaf de vroege vijftiende eeuw en de 

oudste documenten van de broederschappen en de Tafel van de Heilige Geest dateren uit het laatste decennium van 

die eeuw. Tussen de verschillende gemeenschappen is regelmatig interactie en assistentie, al zijn deze netwerken 

persoonlijk van aard; gevormd door personen met belangen in meerdere gemeenschappen. 
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Hoofdstuk VI: Synthese 
 

 

 

Na de vorige hoofdstukken, die allen van typologische aard waren, vormt dit hoofdstuk een synthese van de 

besproken onderwerpen. Het eerste deel vervat een chronologisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van 

de Oisterwijkse secretarie. In het tweede deel proberen we een antwoord te geven op de in het eerste hoofdstuk 

geponeerde vraagstukken op basis van onze casus. 

 

1. Het chronologisch overzicht van de secretarie 

 

De bijna drie eeuwen die in deze studie zijn behandeld, worden in het onderstaande overzicht in vijf perioden 

verdeeld. De afbakening van de eerste drie perioden is gebaseerd op historische gebeurtenissen die van grote invloed 

zijn geweest op de ontwikkeling van de secretarie. De laatste twee perioden zijn minder gemakkelijk af te bakenen en 

dienen meer als een globale indeling.  

 

1.1. De jaren 1230-1361. 

Er is geen reden om aan te nemen dat er in de dertiende eeuw al een secretarie heeft bestaan. Oisterwijk speelde 

zelf geen rol in de codificatie van haar vrijheidsrechten in 1230; dit werd uitgevoerd door scribenten in ’s-

Hertogenbosch.422 Ook de andere twee overgebleven oorkonden uit deze eeuw zijn door scribenten uit andere plaatsen 

geschreven. Tenslotte zijn er geen oorkonden bekend die, hoewel uitgevaardigd door andere partijen en waar 

Oisterwijk een rol in heeft gespeeld – zoals de verlening van de gemene gronden uit 1300 – we hier hebben kunnen 

localiseren. Desalniettemin moet er wel een schriftcultuur hebben bestaan. In 1259 immers had de schepenbank al een 

eigen zegel zodat zij, hoewel incidenteel, stukken zullen hebben uitgevaardigd. Van Synghel merkte immers al op dat 

het bezit van een eigen zegel een begrip van de waarde van op schrift gestelde afspraken veronderstelt.423 Daarnaast 

hadden de schepenen elk ook een persoonlijk zegel tegen het einde van de eeuw, waarmee zij individueel oorkonden 

betreffende zaken van voluntair juridische aard konden bekrachtigen. Hiermee liepen zij parallel met ’s-Hertogenbosch 

en de Hollandse en Zeeuwse steden en voor op hun collegae in Deventer. 

Op basis van de vroegste documenten, daterend uit de vroege veertiende eeuw, lijkt het erop dat Oisterwijk zich 

door ’s-Hertogenbosch heeft laten inspireren. In het dictaat kunnen we namelijk typisch Bossche karakteristieken 

identificeren, zodat het niet onmogelijk is dat een of meer klerken hier zijn oorsprong heeft. Er is nog geen sprake van 

een vast schrijfcentrum door het relatief hoge aantal scribenten en hun korte werkzame periode. Slechts één scribent 

lijkt meer dan incidenteel te zijn ingeschakeld, hand 4, die gedurende twaalf jaar een even groot aantal stukken 

mundeert. Mocht hier gepoogd zijn tot de oprichting van een permanente secretarie dan is dit mislukt; na het 

verdwijnen van deze hand volgt een nieuwe periode van incidentele scribenten. Ook in de grafelijke kanselarij van 

Holland is een dergelijke terugval aangetroffen; door politieke factoren hield de instelling in de jaren 1258-1268 op te 

bestaan.424 Twee van de Oisterwijkse scribenten konden we identificeren: een met de notaris Wilhelmus de Hukulem, 

de ander met de notaris Johannes de Eel. Gedurende de veertiende eeuw neemt het aantal uitgevaardigde oorkonden 

langzaam toe, met een significante stijging vanaf de jaren vijftig. Dit zal een gevolg zijn van de toekenning van een 

marktprivilege door de vorst en een groei van de handelsactiviteiten in de vrijheid. Het zal hier om een algemene 

stijging gaan, daar we geen pieken in registraties hebben aangetroffen op marktdagen, zoals in ’s-Hertogenbosch. De 

toegenomen status van Oisterwijk blijkt ook uit haar toetreding tot het verbond van goede Brabantse steden in 1355. 

Deze groei van de vrijheid als bestuurlijk en commercieel centrum leidde tot een stijging van de vraag naar door de 

schepenbank uitgevaardigde schriftelijke bewijsstukken. 

 
 

422  Van Synghel, Actum, 264.  
423  Van Synghel, Actum, 265. 
424  J. W. J. Burgers, E. C. Dijkhof en J. G. Kruisheer, 'De doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland 

tijdens graaf Floris V', in: D. E. H. de Boer e.a. ed., Wi Florens… De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw 
(Utrecht 1996) 191-211; 203.  
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Er waren enkele milieus mogelijk waaruit de schepenbank schrijfkrachten kon rekruteren. De meest voor de hand 

liggende was de clerus, in Oisterwijk verbonden aan de Petruskerk. In de veertiende eeuw was dit nog de enige 

religieuze gemeenschap in de vrijheid; het klooster werd pas halverwege de vijftiende eeuw gesticht. Het is bekend dat 

de pastoors werden gekozen uit de kanunniken van de abdij van sint Geertrui te Leuven, die het benoemingsrecht in 

1231 had verkregen.425 Een tweede mogelijkheid was het aantrekken van scribenten uit ’s-Hertogenbosch, die bekend 

waren met het proces van registratie en professionele schriftproductie. Aangezien we vanaf 1310 Bossche gebruiken 

in het dictaat aantreffen, zal de schepenbank van deze optie gebruik hebben gemaakt.  

 

1.2. De jaren 1362-1418. 

Met het verschijnen van notaris Jacobus van Dusel in 1362 ontstaat een organisatie die ook na het overlijden van 

de belangrijkste scribent blijft bestaan; het begin van de Oisterwijkse secretarie. Hoewel onze informatie onvolledig is 

door het beperkte aantal bronnen uit deze tijd, kunnen we uit het verzamelde materiaal concluderen dat in de persoon 

van Van Dusel alle eigenschappen van een permanente scribent zijn verenigd: een ononderbroken werkzame periode, 

het assisteren van een oorkonder die bekleed is met publiek gezag, het werken volgens vaste regels en procedures en 

een specialisatie van de scribent in het produceren van de oorkonden.426 Van Dusel bleek verantwoordelijk voor het 

munderen van alle schepenoorkonden tussen 1362 en 1400, allen opgesteld volgens het – waarschijnlijk door hem – 

nieuw geïntroduceerd objectieve dictaat. Als notaris had hij minstens een basisopleiding in het Latijn, de Ars dictaminis 

en het lokale recht, zodat we hem een geoefend scribent kunnen noemen. Na een arbeidsverleden van bijna veertig 

jaar schreef hij nog een oorkonde in 1406, maar op basis van het trillerige handschrift moet hij hier al op hoge leeftijd 

zijn geweest. 

Zijn zoon Egidius, een geestelijke en eveneens notaris, begon in de praktijk van zijn vader in 1395 en nam het werk 

van hem over in 1400. Ook hij nam na enkele jaren een assistent aan; in 1406 treffen we Hubrecht van Oesterhout 

voor de eerste maal aan. Egidius bleek een productief schrijver die veel verschillende typen teksten op zich nam. Naast 

schepenoorkonden schreef hij ook oorkonden voor privépersonen, zoals voor ridder Roelof van Wysschel in 1407. 

Ook schreef hij gedurende meerdere jaren, waarvan enkele met zijn vader en Van Oesterhout, rekeningen voor de 

schout van Oisterwijk. Daarnaast is hij in 1394 verantwoordelijk geweest voor een oorkonde waarin de heer van 

Pietersheim aan de inwoners van Hilvarenbeek vrijstelling van hopgeld verleende.427 Voor de Oisterwijkse 

geestelijkheid schreef hij een lijst van inkomsten ten behoeve van jaargetijden. Egidius’ hypothetische activiteit als 

secretaris kan bovendien bewezen worden door het verschijnen van historische bronnen over het schrijfambt. Hieruit 

blijkt dat hij reeds in 1407 gezworen klerk was en in ieder geval tussen juni 1412 en juni 1418 het ambt pachtte van 

twee Brusselaren, die het op hun beurt van de vorst hadden ontvangen. Deze termijn van zes jaar bestond uit twee 

aanstellingscontracten van elk drie jaar in 1412 en 1415. Zijn permanente functie als secretaris kan op deze wijze 

verondersteld in 1400 te zijn gestart, daar de termijnen van drie jaar goed aansluiten op eventuele contracten in 1400, 

1403, 1406 en 1409. De ambtsvermelding in 1407 versterkt het bestaan van een contract uit 1406. 

In deze periode waren verscheidene notarissen actief in en rond de vrijheid: zo had Jacobus van Dusel met drie 

concurrerende notarissen te maken, van wie er één bovendien ook schoolmeester was. Desalniettemin blijkt uit de 

ontwikkeling van de schrijfproductie dat de schepenbank de meeste populariteit genoot. Dit zal verband houden met 

de mogelijkheid om als crediteur recht te halen bij de schepenbank en – indien nodig – in beroep te gaan bij de 

hoofdbank te ‘s-Hertogenbosch.428 Ook in andere gebieden prefereerde men publieke banken boven domaniale of 

heerlijke banken.429 Daarnaast lag de prijs van een schepenoorkonde aanzienlijk lager dan een notariële oorkonde. 

Van vader noch zoon Van Dusel is de administratie bewaard gebleven. Waarschijnlijk hebben zij als notaris hun 

schrijftaken vermengd in één corpus, wat als onderdeel van hun nalatenschap in privéhanden verdween of werd 

vernietigd. Pas bij de volgende secretaris zou hier verandering in komen.  

 

1.3. De jaren 1418-1450. 

 
 

425  Huybers, Oud Oisterwijk, passim. 
426  Zie hoofdstuk I. 
427  Tilburg, RA, Chartercollectie van de gemeente Hilvarenbeek, nr. 20. 
428  J. P. A. Coopmans, 'Het Bossche recht van ingebod', in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch 1980) 42-63. 
429  C. J. Zuijderduijn, Medieval Capital Markets. Markets for renten, state formation and private investment in Holland (1300-1550) 

(Leiden 2009), 275-276 
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Met de aanstelling van Van Oesterhout tot secretaris in 1418 werd de secretarie voor het eerst in meer dan vijftig 

jaar geleid door een schrijfkracht zonder notariële admissie. Zijn schrijfactiviteiten beperkten zich dus, met slechts 

enige uitzonderingen, tot schepenakten. De door hem geschreven registers kunnen we dus met recht als de eerste echte 

schepenprotocollen classificeren. Hiermee sluit Oisterwijk zich achter ’s-Hertogenbosch, Boxtel en Helmond aan bij 

de oudste groep van schepenprotocollen. Bovendien bieden de banden een bijna dagelijkse kijk op de activiteiten van 

de secretarie. 

In deze periode bereikte de Oisterwijkse secretarie het toppunt van haar productiviteit. Gemiddeld werden er 235 

contracten per jaar geregistreerd terwijl het aantal overgebleven gemundeerde teksten in de jaren 1426-1450 maar liefst 

240 bedroeg. In totaal zijn zeventig originele grossen aangetroffen, waarvan Van Oesterhout er 58 voor zijn rekening 

had genomen. De overige twaalf werden geschreven door enkele incidentele schrijfkrachten. Deze moeten tijdelijk zijn 

aangesteld om in de sterk gestegen vraag te kunnen voorzien, aangezien zij in latere tijden niet meer voor de secretaris 

werkzaam zijn. De eerste van deze klerken is de notaris Wilhelmus Nuweert, die gelijktijdig als ingrossator op de 

Bossche secretaris werkte. Hij schreef tien van de resterende twaalf en was gerechtigd, anders dan in zijn Bossche 

functie, om ook zelf contracten in het protocol in te schrijven. De strakke taakverdeling en specialisatie zoals de 

Bossche scriptores aanhielden blijkt in Oisterwijk dan ook niet te hebben bestaan. Verder waren op kleinere schaal 

nog twee scribenten incidenteel actief in de schepenprotocollen en was Gielis van Dusel tussen 1435 en 1446 

verantwoordelijk voor de aanvoer van enkele conceptakten die buiten de schepenbank waren opgesteld. 

Naast zijn schrijftaken was Van Oesterhout verantwoordelijk voor de financiële administratie van de schepenbank 

en het beheer van de inkomsten en uitgaven. Verder verzorgde hij de bijeenkomsten van het schepencollege, veelal in 

het woonhuis van een van hen of in een herberg. Hij bezat een kist waarin hij oorkonden bewaarde voor anderen, en 

zal hier ook de schepenprotocollen hebben bewaard. Zijn activiteit beperkte zich niet tot de vrijheid; als secretaris van 

het gehele kwartier is zijn hand eveneens aangetroffen in protocollen en oorkonden van Helvoirt en Hilvarenbeek. 

 

1.4. De jaren 1451-1500. 

Zoals reeds aangegeven kenmerkt de laatste eeuw van de in deze studie onderzochte periode zich niet door 

ingrijpende veranderingen, zodat gekozen is voor een opdeling in tweemaal vijftig jaar. Na de piek in de vorige periode 

ervoer de secretarie een daling van de productie. Zowel in de hoeveelheid grossen als in het aantal geregistreerde 

contracten is een afname aangetroffen. Dit kunnen we koppelen aan de aanstelling van een schepencollege in Tilburg 

en Goirle en de instelling van een eigen schrijfambt voor deze heerlijkheid. De hertogelijke rekeningen geven aan dat 

Oisterwijk gecompenseerd werd door een korting van 25 procent te geven op de pachtsom. Voor de secretaris liep 

deze ontwikkeling zeer positief af aangezien met Tilburg slechts elf tot veertien procent van de productie verdween.430 

De incidentele klerken verdwenen en naast de secretaris troffen we nauwelijks andere handen aan. 

Van Oesterhout overleed in augustus 1456 en werd opgevolgd door Jacob van der Elst, die al enige jaren met hem 

had samengewerkt. Ook hij behield het secretarisschap gedurende een lange tijd, namelijk tot zijn dood in 1491. Hij 

liet zich door andere schrijfkrachten bijstaan, hoewel in veel mindere mate dan zijn voorganger. Nuweert vervaardigde 

twee oorkonden in 1459, terwijl de ongeïdentificeerde hand 14 enkele contracten inschreef in de jaren zestig en 

zeventig. Daarnaast wordt Van der Elsts carrière onderbroken door een periode van drie jaar waarin hand 13 de scepter 

zwaaide. De eerste activiteit van deze hand is een oorkonde in 1454, maar gedurende deze jaren nam hij plots de gehele 

schrijfproductie over. Van der Elst werkte op dat moment in Moergestel, waar protocollen in zijn hand zijn 

overgeleverd. Zijn terugkeer naar de vrijheid liet niet lang op zich wachten; even abrupt als bij zijn aantreden droeg 

hand 13 in 1470 de taken ook weer over aan Van der Elst en verdween niet veel later. Van der Elst besloot tot het 

inbinden van zijn schepenprotocollen in volledige perkamenten kaften. Hiervoor maakte hij geen gebruik van 

gecancelleerde oorkonden of in onbruik geraakte teksten, zoals zijn voorganger nog wel eens gewoon was, maar van 

schoon vellum. Ook noteerde hij standaard de plaats en het jaar op de voorkant van de kaft.  

Vanaf 1467 vermelden de hertogelijke rekeningen de inkomsten van de schrijfambten. Uit een brief van 1451 blijkt 

echter dat deze ambten toen al in bezit van de Rekenkamer moeten zijn gekomen. Gedurende de jaren dat hand 13 de 

primaire schrijfkracht is, is de pachter een zekere Ansem van Tulden, schepen in de Mierden, die in 1467 een hoger 

bod uitbracht dan Van der Elst. Hij is echter niet de persoon achter de schrijfhand. Zijn pachttermijn duurde in totaal 

tien jaar, waarvan Van der Elst uiteindelijk de laatste zeven jaar de taken uitoefende. Hierna werd deze laatste 

 
 

430  Totaal aantal oorkonden in 1401-1450: 441; in 1451-1500: 396. Een daling van 11%. Totaal aantal geprotocolleerde akten in 
1418-1450: 5858; in 1451-1475: 5036. Een daling van 14%. Zie ook hoofdstuk II. 
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tweeënhalf jaar vrijgesteld van pacht, totdat hij in 1479 een nieuwe commissiebrief ontving. Waarschijnlijk houdt dit 

verband met de driejarige verpachtingstermijnen in de verschillende secretarieën, die op deze wijze vanaf 1479 gelijk 

werden getrokken. Gedurende de jaren tachtig was de secretarie weer een éénmansbedrijf tot in 1487 een uitbreiding 

plaats vond in de persoon van Mathijs Schenaerts. Zoals gebruikelijk volgde hij Van der Elst op na diens dood en werd 

de nieuwe pachter van het schrijfambt. Op alle aspecten was zijn ambtstermijn een voorzetting van zijn voorganger, 

zonder dat er innovaties aan hem kunnen worden toegeschreven. Schenaerts was tevens secretaris in Tilburg en 

Moergestel. Vermoedelijk heeft hij in de laatste plaats zijn taken niet geheel naar behoren uitgevoerd, daar zijn opvolger 

nog enkele maanden bezig is om alle onbezegelde brieven alsnog te voltooien en te verspreiden. Vanaf 1495 verschijnt 

een nieuwe scribent, die hem assisteerde in zijn werkzaamheden. Dit is Jan Lombarts, een universitair geschoold man, 

waarschijnlijk in de rechten, die meerdere publieke functies bekleedde. Hij was verantwoordelijk voor het munderen 

van enkele oorkonden waarin het dorpsbestuur, zich in de schulden stak om de oorlogsschade van het conflict met 

Gelre te kunnen herstellen.431 

 

1.5. De jaren 1501-1550. 

Hoewel de Oisterwijkse secretarie tot het einde van de vijftiende eeuw in de praktijk altijd door één scribent werd 

geleid, en slechts wanneer noodzakelijk werd uitgebreid met andere schrijfkrachten, verkrijgt in deze periode een 

secretaris een echt monopolie over de taken. In 1500 deed Schenaerts afstand van het schrijfambt ten behoeve van 

zijn assistent Lombarts en richtte zich op het klerkschap van Tilburg, dat hij nog tot in 1507 behield en volgens Van 

den Bichelaer uiteindelijk overdroeg aan zijn zoon Willem.432 Nadat Lombarts enkele jaren als pachter het schrijfambt 

had uitgeoefend, slaagde hij er in 1505 in om het levenslang van de Rekenkamer in zijn bezit te krijgen voor een jaarlijks 

bedrag van tien gulden. Vanaf dat moment is de secretarie bijna een kwart eeuw zijn exclusieve domein. Schenaerts’ 

hand wordt tot 1507 nog in enkele contracten aangetroffen, maar dit betreffen aangevoerde conceptakten waarbij hij 

zelf in de rechtshandeling betrokken was geweest. Naast zijn secretariële taken speelde Lombarts een sleutelrol in het 

Oisterwijkse schrijfcircuit. Hij blijkt verantwoordelijk voor het grootste deel van de in deze jaren vervaardigde stukken, 

waaronder de administratie van enkele broederschappen, die hij in 1518 aanlegde, en het cartularium van de tafel van 

de Heilige Geest tegen het einde van zijn leven.433 Zijn academische opleiding maakte hem bovendien tot een geschikte 

vertegenwoordiger van de vrijheid. Zo werd hij in 1498 door de vorst benoemd tot pensionaris en nam hij in 1507 deel 

aan een Meierijse delegatie om te Leuven de nieuwe landvoogdes te verwelkomen.  

Lombarts vervaardigde in 1501 een aantekening in de marge van een vijftiende eeuws register; het vroegste 

voorbeeld van later gebruik van deze boeken. Toeval of niet, in hetzelfde jaar ging de bouw van een stenen raadhuis 

aan de kapel op de Lind van start, waarmee de schepenbank een permanente locatie verkreeg om samen te komen en 

haar taken uit te oefenen. Niet alleen blijkt uit deze aantekening dat Lombarts de beschikking had over de protocollen 

van zijn voorgangers, maar ook dat deze bewaard werden op een toegankelijke locatie. Waarschijnlijk zullen de 

protocollen na voltooiing van de bouw zijn overgedragen naar het raadhuis, waar ze bovendien veiliger waren voor 

brand. Na Lombarts maakten ook zijn opvolgers veelvuldig gebruik van de oudere banden en schreven zij veelvuldig 

dienstaantekeningen in de marges. Nog later, vanaf 1553, worden de protocollen voorzien van indices om het 

terugzoeken te vergemakkelijken.  

Toen na het overlijden van Lombarts een einde was gekomen aan een bezetting van bijna dertig jaar ontstond er 

chaos in de secretarie. Enige jaren eerder had Lombarts kunnen regelen dat zijn zoon hem zou kunnen opvolgen voor 

een periode van drie jaar. Inderdaad wijzen de hertogelijke rekeningen uit dat deze zoon, Jan Lombarts junior, de 

volgende pachter was. Evenals zijn vader had ook hij gestudeerd; te Leuven had hij een meestertitel in de beide rechten 

behaald. Hierna was hij afgereisd naar ’s-Hertogenbosch waar hij in 1521 tot een van de vier stadssecretarissen werd 

benoemd. Uit hoofde van deze functie ondernam hij vele reizen, met name in de jaren 1530-1533. Dit verklaart de 

ingewikkelde situatie in de Oisterwijkse secretarie, waar in die periode vijf klerken actief waren. In de protocollen 

troffen we de handen 17, 19 en 21 op een regelmatige basis aan, en hand 18 op een zeer incidentele basis. Hand 20 

was in diezelfde tijd als ingrossator actief. Op hand 19 na konden we al deze scribenten identificeren, namelijk met Jan 

Lombarts junior (hand 17), Goossen Groys (hand 18), Willem van Bruggen (hand 20) en Jan van Strael (hand 21). 

 
 

431  Bijlage 2, nrs. 470 en 479. 
432  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 148. 
433  Het is interessant om op te merken dat Lombarts destijds geen provisor was, en de boeken dus vervaardigd heeft als lid van de 

dorpssecretarie, niet als functionaris van de Tafel. 
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Gedurende zijn pachttermijn was Lombarts niet actief in de secretarie, daar hij vrijwel continu voor zijn Bossche 

werkzaamheden buiten de Meierij verbleef. Hij overleed te Mechelen op 1 april 1533 op de terugweg van een van zijn 

dienstreizen. Van Strael volgde hem op als secretaris terwijl notaris Willem van Bruggen bijdroeg aan de mundering 

van oorkonden. Deze Van Bruggen was eerder als ingrossator werkzaam geweest in ’s-Hertogenbosch en zal met 

Lombarts junior naar Oisterwijk zijn gekomen.434 In 1536 volgde hij op zijn beurt Van Strael op als secretaris van de 

vrijheid. Hij beheerste de gebruiken van de Bossche secretarieklerken en had hun gewoonte overgenomen om zijn 

signatuur onder de pliek te plaatsen. Dit deed hij niet alleen bij de stukken die hij zelf mundeerde, maar ook bij stukken 

van assisterende scribenten, namelijk bij de ongeïdentificeerde handen 22 en 23. 

Gedurende de vroege zestiende eeuw slaagden verschillende schepenbanken in het kwartier erin zich af te scheiden 

van het Oisterwijkse schrijfambt. Uit de hertogelijke rekeningen kunnen we dit proces volgen. Hilvarenbeek kreeg een 

eigen ambt in 1520, Helvoirt en de Mierden in 1534, Esch in 1535 en tenslotte Vught in 1541. Deze afscheidingen 

waren het resultaat van een langdurig proces waarin de vraag naar geschreven documenten zodanig was gegroeid dat 

de banken niet meer afhankelijk wensten te zijn van één schrijfcentrum. De Oisterwijkse klerken wisten echter 

strategisch te reageren op deze concurrentie: zij pachtten zelf de nieuwe schrijfambten. Van Strael en Van Bruggen 

waren beiden ook secretaris in Helvoirt en Esch, terwijl de laatste ook het schrijfambt van Vught bezat. Voor de 

schepenbanken en dorpsgemeenschappen betekende dit een continuatie van de ervaring en kennis noodzakelijk om 

een secretarie te besturen.  

Nadat Van Bruggen als oude man in oktober 1551 aftrad, verpachtte de Rekenkamer het Oisterwijkse schrijfambt 

voor een termijn van twaalf jaar aan Jan Willem Rijsbroeck, een schepen en alumnus van Leuven. Hij had 

praktijkervaring opgedaan in ’s-Hertogenbosch, waarschijnlijk op de secretarie. Anders dan zijn voorgangers behield 

hij alleen het ambt van de vrijheid. Evenals een halve eeuw eerder in Tilburg en Moergestel leidde deze persoonlijke 

keuze tot het uit elkaar groeien van de Oisterwijkse secretarie en die in de andere dorpen. Hij overleed echter 

onverwacht in oktober 1553 en werd opgevolgd door Dirck van den Hoevel. 

 

2. Reflectie op de grotere vraagstukken 

 

Oisterwijk werd gesticht met twee doelstellingen: het uitschakelen van de heer van Tilburg en het bezit van een 

centrum van waaruit de Kempen konden worden geëxploiteerd. Het eerste doel werd binnen korte tijd behaald en in 

de eerste twee eeuwen na haar stichting groeide deze plaats uit tot een belangrijk centrum. Gelegen op een kruispunt 

van handelsrouten ontving de vrijheid al vroeg het privilege om een weekmarkt te houden en door de aanwezigheid 

van een schepenbank nam ze een belangrijke bestuurlijke en administratieve positie in tussen de grote stad van de 

Meierij, ’s-Hertogenbosch, en de kleinere plattelandsgemeenschappen.435 Hoewel Craane de nadruk legt op 

economische verandering volgde de ontwikkeling van pragmatische geletterdheid in het kielzog. Een eenzelfde 

ontwikkeling is beschreven voor Polen door Bartoscewicz, alsook voor Vlaanderen, waar Stabel vier typen 

nederzettingen onderscheidt, variërend van kleine plaatsen met slechts de meest basale functies tot de grote steden die 

het gebied verbinden met interregionale of internationale handelsnetwerken.436 De vraag naar goederen die deze steden 

nodig hadden om te kunnen functioneren werd beantwoord middels een complex systeem van markten en centrale 

plaatsen dat het gehele achterland bestreek. Deze secundaire plaatsen bezaten volgens Stabel een variëteit aan centrale 

functies op administratief en politiek vlak en verschillende marktrechten.437 Maar behalve hun functie als 

doorvoerplaats voor goederen van en naar het platteland was elk van deze nederzettingen ook een productiecentrum 

dat de concurrentie aanging met de omgeving.438 De lakenhandel bijvoorbeeld vestigde zich in verschillende plaatsen 

in het Vlaamse en Brabantse platteland, waaronder Oisterwijk.439  

We kunnen dus concluderen dat de plattelandsgemeenschappen een vitale link vormden in het economische 

netwerk in de laatmiddeleeuwse Lage Landen, en dat zij ook invloed moeten hebben gehad op de verspreiding en 

opname van schriftgebruik. Binnen dit proces speelde Oisterwijk zowel een passieve als een actieve rol. In eerste 

instantie passief, omdat de vraag naar geschreven bewijsstukken afkomstig was vanuit de bevolking, niet vanuit de 

 
 

434  Van den Bichelaer, Het notariaat, biografie nr. 321. 
435  Vgl. P. Stabel, Dwarfs among Giants. The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages (Leuven 1997), 135. 
436  Ibidem, 160-161. 
437  Ibidem, 160. 
438  Ibidem, 148-150. 
439  Van der Wee, The Low Countries, 205. 
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bestuurlijke instanties. Het duurde dan ook bijna een eeuw vanaf de keurverlening aan Oisterwijk voordat de stroom 

aan oorkonden van de vrijwillige rechtspraak op gang kwam. Via deze oorkonden, die overgedragen werden bij het 

transport van goederen of de verkoop van renten, bereikte het geschreven woord zelfs de kleinste dorpjes. Nadat het 

Oisterwijkse schrijfcentrum een permanente en goedlopende instelling was geworden, zorgden de klerken voor een 

actieve verspreiding van het schriftgebruik in het omringende gebied. Niet alleen waren zij werkzaam in Oisterwijk, 

maar ook in de kleinere schepenbanken, zoals Helvoirt, Moergestel en Tilburg. Zelfs nadat verscheidene plaatsen zich 

hadden afgescheiden van het ressort van de Oisterwijkse secretarie, bleven zij betrokken door op persoonlijke titel 

meerdere van deze schrijfcentra te bedienen. In al deze plaatsen introduceerden zij de werkwijze die zij gewoon waren 

en voerden zo – wellicht onbedoeld – een standaardisatie in. 

 

In het eerste hoofdstuk hebben we enkele vraagstellingen opgeworpen over het bestaan van een proces van 

professionalisering en institutionalisering in de Oisterwijkse secretarie. Van Steensel formuleerde vijf – vrij modern 

ogende – karakteristieken voor professionalisering in het laatmiddeleeuwse ambtenarenapparaat van Haarlem en 

Leiden: het bestaan van een wervingsbeleid, contractuele aanstelling, opleidingseisen, vaste salariëring en 

doorgroeimogelijkheden.440 Voor Oisterwijk gaan deze kenmerken niet geheel op, aangezien de vrijheid nooit een 

officiële rol heeft gehad in de benoeming van schrijfkrachten. Uit het aanstellingscontract van Jan Willem Rijsbroeck 

in 1551 blijkt wel dat hij aanbevolen was door de schepenbank, en dat de vrijheid dus wel de mogelijkheden had om 

langs andere kanalen invloed uit te oefenen. Aanvullende steun van de autoriteiten kon bruikbaar zijn bij een sollicitatie, 

aangezien het de Rekenkamer meestal niet leek te ontbreken aan kandidaten. De opvolging van secretarissen verliep 

altijd vlug en probleemloos en binnen de onderzochte periode is er nooit een moment geweest waarop het ambt vacant 

was. Van Tulden bleek een geduchte concurrent te zijn voor Van der Elst toen hij in 1467 het hoogste bod uitbracht 

en tot nieuwe pachter werd benoemd, en het verzoek van Lombarts om zijn zoon hem te laten opvolgen lijkt op een 

tactiek om andere geïnteresseerden voor te zijn.  

De aanstelling van een secretaris vond plaats via een commissiebrief. Voor het Oisterwijkse kwartier dateert de 

oudste uit 1479, als inkomstenpost aangetroffen in de rekeningen van de hertogelijk audiencier, terwijl een origineel is 

overgebleven uit 1491. De brief bevatte een opgave van de ambtstermijn en de jaarlijkse pacht, en daarnaast de 

verplichting om het ambt naar eer en geweten uit te voeren met de belofte dat de schout namens de vorst zorg zou 

dragen dat niemand de pachter zou belemmeren in het uitvoeren. Over de aanstelling van incidentele schrijfkrachten 

staren we volledig in het duister. Het is überhaupt de vraag of zij wel op basis van een contract in dienst waren, of dat 

er sprake is geweest van een informele overeenkomst met de secretaris. Wel kunnen we veilig beweren dat, anders dan 

bij de secretaris, deze aanstellingen buiten de Rekenkamer om werden geregeld. De houder van het schrijfambt had 

immers gedurende de pachttermijn de volledige vrijheid in de uitvoering van het werk, en kon zelf besluiten taken te 

delegeren aan anderen.   

Aan de uitoefening van het schrijfambt waren officieel geen opleidingseisen verbonden. Toch zullen kwalificaties 

in de praktijk de voorkeur hebben genoten, aangezien er meermaals melding werd gemaakt van genoten opleidingen 

en praktijkervaring. Daarnaast besloot de Rekenkamer in de jaren dertig van de zestiende eeuw tot de aanvullende eis 

dat secretarissen een correct protocol dienden aan te leggen voor hun schrijftaken. Dit vereiste een zekere hoogte van 

praktische kennis van de scribenten. Aangezien de meeste secretarissen als assistent van hun voorganger in de secretarie 

werden opgenomen, zal het hen aan praktische kennis niet hebben ontbroken. Daarnaast hebben wij geen gevallen 

aangetroffen waarbij de secretaris zijn taken niet kon uitoefenen door een gebrek aan opleiding. Het basisonderwijs in 

het kwartier van Oisterwijk was van een hoog niveau, en werd soms aangevuld met een studie aan een Latijnse school. 

Het is dan ook niet vreemd dat er slechts drie academici zijn aangetroffen, en wel allen in de zestiende eeuw, toen het 

takenpakket te specialistisch werd’.  

Het vierde kenmerk, de salariëring van ambtenaren, is in de Oisterwijkse secretarie niet aan de orde. Zoals in het 

vorige hoofdstuk is uitgelegd, bestond het inkomen van de secretaris uit de leges voor het registreren en munderen 

van contracten. De hoogte van het inkomen was afhankelijk van zijn productiviteit. Het is te verwachten dat dit niet 

anders zal zijn geweest bij de incidentele schrijfkrachten. 

 
 

440  A. van Steensel, 'The emergence of an administrative apparatus in the Dutch towns of Haarlem and Leiden during the late 
medieval and early modern periods, circa 1430-1570', in: M. van der Heyden e.a. ed., Serving the Urban Community. The Rise of 
Public Facilities in the Low Countries (Amsterdam 2009) 42-61; 52. 
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De carrièremogelijkheden lijken niet zeer goed te zijn geweest. In Oisterwijk was het ambt van secretaris een van 

de hoogst haalbare functies, met een belangrijke en verantwoordelijke rol binnen het dorpsbestuur. Van de tien 

geïdentificeerde secretarissen hebben acht het ambt tot hun overlijden bezeten. Slechts van Gielis van Dusel weten we 

dat hij na zijn ambtstermijn nog verschillende geestelijke beneficiën heeft vervuld, maar dit staat los van zijn 

schrijfcarrière: hij was immers al een priester met beneficiën tijdens zijn klerkschap. Deze situatie heeft grote 

overeenkomsten met de Bossche secretarie, waar het secretarisambt eveneens het eindstation bleek te zijn voor de 

meeste scribenten. Daar tegenover hadden de meeste secretarissen voor – en soms ook tijdens – hun ambtstermijn 

andere publieke ambten bekleed. Drie schepenen klommen op tot secretaris. Overigens is het interessant om aan te 

stippen dat de positie van secretaris in Oisterwijk gewilder lijkt te zijn geweest dan die van zijn Bossche collega’s. 

Vermoedelijk was het delen van de positie met drie of vier andere secretarissen in die stad hier de oorzaak van.441  

We kunnen concluderen dat er zeer zeker een professionalisering heeft plaatsgevonden in de Oisterwijkse 

secretarie, hoewel in mindere mate dan in steden als Haarlem, Leiden of ’s-Hertogenbosch. Deze deviatie is deels te 

verklaren door een gebrek aan bronnen, maar eveneens door de afwijkende aard van het schrijfambt. Aangezien dit 

immers niet aan het dorpsbestuur toebehoorde, maar aan de hertog, was voor de vrijheid een volwaardig 

wervingsbeleid onmogelijk. De scholing van de secretarissen nam gedurende de onderzochte periode toe, van een 

religieuze opleiding voor de eerste klerken tot een academische studie bij enkele zestiende eeuwse secretarissen. De 

praktijkervaring is lastiger te achterhalen, maar evenals in de Hollandse steden hebben de meeste klerken enige tijd als 

assistent in de secretarie gewerkt alvorens zelf het ambt over te nemen.442 De paleografische analyse toont dat deze 

stageperiode mettertijd steeds korter werd, waarschijnlijk omdat de latere scribenten veelvuldig buiten de vrijheid waren 

opgeleid. Binnen de secretarie is een hiërarchie aangetroffen, maar deze heeft niet geleid tot specialisatie en 

taakverdeling. 

 

De taken van de secretarie werden in de loop der tijd ingekaderd. De groeiende vraag naar oorkonden leidde tot 

een standaardisatie in vorm en inhoud met als doel de productiesnelheid te verhogen en de efficiëntie te vergroten. 

Het verschijnsel oorkonde wordt steeds gewoner, om met de woorden van Dijkhof te spreken.443 Dit komt voort uit 

een toenemend vertrouwen in de bewijskracht van het schrift en uit een bevolkingstoename, twee ontwikkelingen die 

in geheel Europa vrijwel gelijktijdig plaats vonden. Craane heeft op basis van de haardstedentellingen aangetoond dat 

gedurende de veertiende eeuw de bevolking van de Meierij aanzienlijk toenam, met een piek halverwege de vijftiende 

eeuw.444 Na een lichte daling in de tweede helft van die eeuw, ongetwijfeld als gevolg van de oorlog met Gelre, steeg 

de bevolking in de vroege zestiende eeuw weer. Deze lijn volgt dezelfde trend als de ontwikkeling van de 

oorkondenproductie zoals we in hoofdstuk II uiteen hebben gezet. In totaal steeg de Oisterwijkse bevolking van circa 

140 haarden in 1374 naar 310 in 1438.445 Evenals in de Hollandse steden en ’s-Hertogenbosch kwam de oorspronkelijke 

stimulans voor het verschriftelijkingsproces van onderaf, namelijk op verzoek van de bevolking.446 Deze vraag werkte 

als een vliegwiel die het proces aan de gang hield.447 Naar mate meer mensen hun rechten op schrift lieten vastleggen, 

kon de rest niet achterblijven. Hierdoor steeg de vraag explosief vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw. Rond 

diezelfde tijd, in 1336, wordt bovendien de eerste vermelding gemaakt naar een retroactum waaruit informatie werd 

geput, in plaats van slechts uit mondelinge verklaringen.448 

Terwijl de Oisterwijkse economie zich dankzij de marktprivileges en gunstige handelspositie uitbreidde, namen ook 

de administratieve taken van het dorpsbestuur toe. Het dorpsbestuur had in de nieuwe en meer gecompliceerde situatie 

behoefte aan ordening en overzicht, en moest de inkomsten die zij jaarlijks aan de vorst diende uit te keren voor de 

privileges kunnen verantwoorden. Het verschriftelijkingsproces kreeg door deze ontwikkelingen een nieuwe impuls 

van bovenaf en legde naast de nog altijd groeiende oorkondenproductie verscheidene administratieve reeksen aan.449 

Bovendien werden de secretariële taken gecompliceerder door invloed van buitenaf. Vanaf de late vijftiende eeuw 

 
 

441  Van Synghel, Actum, 341-344. 
442  Van Steensel, 'The emergence', 52.  
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444  Craane, 'Spatial patterns', 48-51. 
445  Voor het aantal haardsteden, zie hoofdstuk I. Craane geeft een totaal aantal van 309 in 1374 voor Oisterwijk, Haaren, Belveren, 

Udenhout, Berkel en Enschot bijeen. Uit de in hoofdstuk I gebruikte berekening volgde een totaal van 140. 
446  Burgers e.a., 'De doordringing van het schrift', 200-201. Van Synghel, Actum, 365-366.   
447  Van Synghel, Actum, 365. 
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449  Benders, Bestuursstructuur, 306. 
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hielden ’s-Hertogenbosch en de kwartieren regelmatig vergaderingen om gemeenschappelijke zaken te bespreken.450 

Om adequaat met deze belangrijke doch complexe materie om te kunnen gaan, schakelden de verschillende steden een 

geschoold juridische expert in.451 In de vrijheid werd dit Jan Lombarts, die reeds in 1498 als pensionaris optrad.  

Ook het hoge niveau van de scholing in Oisterwijk zal hebben bijgedragen aan de acceptatie van het geschreven 

woord.452 In 2005 presenteerde Mostert de hypothese dat scholing de basis vormde van een tweede vliegwiel.453 

Scholing leidt tot kennis, waarmee technologie ontwikkeld kan worden. De toename van technologie maakt de 

samenleving echter gecompliceerder, zodat zij weer naar scholing moet grijpen om zich aan de nieuwe situatie aan te 

passen. Ook Van Zanden vermeldt scholing als een onmisbare schakel in de opmars naar de Industriële Revolutie. Het 

resultaat van scholing, geletterdheid, resulteerde in een bredere verspreiding van prescriptieve kennis en in de vorming 

van menselijk kapitaal.454 Aangezien deze voorwaarden vooral in het Noord Zeegebied aanwezig waren, groeide de 

economie daar het meest en konden de Lage Landen in de Vroegmoderne Tijd uitgroeien tot een wereldmacht.455 

Uit deze studie is dus gebleken dat de paleografische en diplomatische analyse van de geschreven documenten 

evengoed in kleinere gemeenschappen als Oisterwijk resultaten voortbrengen als in grotere casussen. De beperkingen 

van de bronnen weerhield ons niet om een diepgaande analyse te schetsen van de oorsprong en de ontwikkeling van 

een plattelandssecretarie. Uiteraard is het niveau van detail dat Van Synghel wist te bereiken in haar studie niet te 

evenaren, maar dat was reeds vanaf het begin geen redelijke verwachting. In stedelijke gemeenschappen en grotere 

instellingen zal men altijd het voordeel hebben van een grotere en meer gevarieerde hoeveelheid bronnen. Het doel 

van deze studie was echter het testen van de bestaande methodologie op plattelandsgemeenschappen: de resultaten 

waren meer dan bevredigend. Uit verder onderzoek zal moeten blijken wat precies alle mogelijkheden en beperkingen 

zullen zijn. Het Brabantse platteland ligt immers nog open voor verder onderzoek, evenals de rest van Europa. 
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Bijlage 1. Lijst van dictaatformules en -sleutels. 
 

 

 

Intitulatio 

1.  N et N scabini in Oesterwiic  

2a.  Nos, N et N, scabini in Oesterwiic  

2b. Wij, N et N, scepen in Oesterwijc  

3.  Wij scepenen ende die ghemeyne ghebuer der vryheit van Oesterwijc 

4.  Wij scepenen ende ghesworen (ende …) van der vryheyt van Oesterwijc  

5.  Wij schout ende schepenen gesworen raetslieden borgemeesteren kerckmeesteren heylichgeestmees-teren … 

der vryheit van Oesterwijck   

 

Inscriptio 

1a.  universis   

1b. eenen yegheliken  

2.  universis presentes litteras inspecturis  

3.  universis presentia visuris   

4a.  universis presentia visuris et audituris  

4b. universis presens scriptum visuris et audituris  

5.  universis presentibus ac posteris presentia visuris et audituris  

6a.  enen yeghelijcken die dese brieven zullen sien oft horen lesen  

6b. allen ende enen yegheliken die dese tughewordighe litteren sullen sien oft horen lesen die nu sijn ofte namaels 

sullen coemen   

 

Notificatio 

1.  noveritis  

2a. notum facimus  

2b. maken cont  

2c.  doen condt  

3.  Notum sit   

4.  Het zij ... bekend  

5.  Cont sij   

 

Salutatio 

1.  salutem et notitia veritatis  

2. saluyt   

 

Dispositio 

1.  [geen beginformule]  

2a.  quod  

2b. dat  

3a.  quod coram nobis  

3b. dat voer ons  

4a.  quod coram nobis constitutus ... / constitutus coram nobis  

4b. dat voer ons was ghestaen  

4c.  quod coram nobis personaliter constitutus  

4d. dat voer ons comen is  

4e.  dat quam voer ons  

5.  quod coram nobis ..., scabini in O., ...   

6a.  quod in nostra presentia constitutus ...  

6b. quod in nostra proper hoc presentia constitutus ...  
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7.  Alzoe …   

 

Corroboratio 

1a.  Testes interfuerunt scabini in Oesterwijck N. et N. quorum sigilla presentibus sunt appensa   

1b. Testes interfuerunt scabini in Oesterwijc N. et N. quorum sigilla in testimonio premissorum  presentibus sunt 

appenda  

1c.  Orconde hebben hier over gheweest scepen in Oisterwijc N. ende N. die hoer zeghelen in  ghetughenissen hier 

aen hebben ghehanghen  

1d  Getuygen hebben hier over gheweest scepen in Oisterwijc N. ende N. die hoer zeghelen in  ghetughenissen 

hier aen hebben ghehanghen 1e. Orconde hebben hier over gheweest scepen in Oisterwijc N. ende N. 

2a. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa  

2b. In cuius ... testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa  

2c. In cuius rei/quorum testimonium (et munimen) nostra sigilla presentibus duximus apponenda  

2d. In quorum testimonium (et robur) nostra sigilla presentibus sunt appensa  

2e  In orconde desen brieve beseghelt open met onsen seghelen  

2f.  In quorum testimonium premissorum nos N. et N., scabini in Oesterwijck, sigilla nostra duximus presentibus 

apponenda  

2g.  nos igitur … in testimonium dicte nostre visionis sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda  

3a.  presentium (nostrarum) testimonio litterarum   

3b. presentium testimonio litterarum nostris sigillis sigillatarum  

3c.  presentium quibus nostra sigilla appensa sunt testimonio litterarum  

3d. harum testimonio litterarum  

3e.  nostrarum testimonio litterarum  

4a.  Soe hebben wij dese tughewordighe litteren met den ghemeynen zeghel der vryheit van O.  voers. open doen 

 beseghelen in ghetughenisse der voers. dinghen 

4b  Soe hebben ... der voirs. vrijheit contrazegel in kennisse van desen hier beneden doen hanghen  

5.  Ad maiorem horum certitudinem nostra sigilla presenti pagine sunt appensa  

6.  In kennessen deser waereit soe hebbe wi scepen in Oesterwijc voerseit desen brief open  bezeghelt met onsen 

zeghelen    

7.  In welker ghetughenisse … soe hebben wi onsen … zeghel desen brieven  

8.  In kennisse … soe hebben wi onsen … zeghel desen brieven  

9.  In orconden der waerheyt soe hebben wi ... onser vrijheit zeghel  desen brieve open aengehanghen opene 

ghehanghen.  

10a. Des toirconden soe hebben wij den gemeinen zeghel der vrijheit desen tegenwoordige letteren doen hangen  

10b. Des toirconden soe hebben wij onsen zeghelen hier aen ghehanghen   

 

Datatio 

1a.  datum anno Domini  

1b. ghegheven inden jaer ons Heren  

1c.  gegeven opten … int jaer ons Heren  

2.  datum in …, anno Domini.  

3.  datum/datarum (sub sigillis nostris) anno Domini  

4.  dat was gedaen  int jaer ons Heren … opten ... 

5a.  inden/int jaer ons Heren ... opten ... 

5b. ... inden/int jaer ons Heren  

5c.  anno Domini 

 

 

 

 

Dictaatsleutels 

C01  Dis1+Cor1a+Dat1a 

C02  Dis1+Cor1a+Dat5c  
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C03  Dis1+Cor1b+Dat1a  

C04  Dis1+Cor1c+Dat1c  

C05 Dis1+Cor1c+Dat5a  

C06  Dis1+Cor1c+Dat5b  

C07  Dis1+Cor1d+Dat1c  

C08  Dis1+Cor1d+Dat5a  

C09  Dis1+Cor1d+Dat5b  

C10  Dis1+Cor1e+Dat1c       

C11  Dis1+Cor8+Dat5a  

C12 Dis7+Cor1c+Dat1c  

C13 Ins2+Int1+Sal1+Not1+Dis6b+Cor2b+Dat1a  

C14 Ins6b+Sal2+Int5+Dis1+Cor4b+Dat5a  

C15 Int2+Not2+Ins4a+Dis3a+Cor2a+Dat2  

C16 Int2+Not2+Ins4a+Dis3a+Cor2c+Dat2  

C17 Int2+Not2+Ins5+Dis6a+Cor5+Dat2  

C18 Int2+Not2a+Ins1a+Dis2a+Cor2g+Dat2  

C19 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3a+Dat1a  

C20 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3a+Dat2  

C21 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3e+Dat1a  

C22 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3e+Dat3  

C23 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Dat1a  

C24 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Dat3  

C25 Int2+Not2a+Ins1a+Dis4a+Cor3a+Dat1a  

C26 Int2+Not2a+Ins1a+Dis4a+Dat1a  

C27 Int2+Not2a+Ins1a+Dis4c+Cor3a+Dat2  

C28 Int2+Not2a+Ins1a+Dis4c+Cor3e+Dat3 

C29 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis2a+Cor2c+Dat1a  

C30 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor2c+Dat1a  

C31 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor2f+Dat1a   

C32 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3b+Dat1a  

C33 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3e+Dat1a 

C34 Int2a+Not2a+Ins1a+Dis4a+Cor2b+Dat1a  

C35 Int2a+Not2a+Ins3+Dis4a+Cor2d+Dat1a  

C36 Int2a+Not2a+Ins4a+Dis6a+Cor2c+Dat1a  

C37 Int2b+Not2+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat5a  

C38 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat5a   

C39 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis3b+Cor2e+Dat1b  

C40 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4b+Cor2e+Dat1b   

C41 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4d+Cor7+Dat1b 

C42 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4d+Cor10b+Dat5a 

C43 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4e+Cor2e+Dat1b  

C44 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4e+Cor2e+Dat5b  

C45 Int2b+Not2b+Ins1b+Dis4e+Cor6+Dat1b  

C46 Int2b+Not2c+Ins1b+Cor7+Dat1b  

C47 Int2b+Not2c+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat1b  

C48 Int2b+Not2c+Ins1b+Dis3b+Cor2e+Dat5a 

C49 Int2b+Not2c+Ins1b+Dis4d+Cor7+Dat5a  

C50 Int2b+Not2d+Ins1b+Dis1+Cor8+Dat5a  

C51 Int2b+Not2d+Ins1b+Dis2b+Cor10b+Dat5a  

C52 Int3+Not2c+Ins6b+Dis2b+Cor4a+Dat4  

C53 Int4+Not2b+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat1b 

C54 Int4+Not2b+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat5a  

C55 Int4+Not2c+Ins1b+Cor7+Dat1c  



99 
 

 

C56 Int4+Not2c+Ins1b+Dis2b+Cor9+Dat1b  

C57 Int4+Not2c+Ins6a+Dis2b+Cor10a+Dat1c  

C58 Int4+Not2c+Ins6b+Dis2b+Cor10a+Dat5a  

C59 Not3+Ins1a+Dis2a+Cor1a+Dat5c  

C60 Not3+Ins1a+Dis2a+Cor2f+Dat1a  

C61 Not3+Ins3+Dis2a+Cor1a+Dat1a 

C62 Not5+Ins1b+Dis1+Cor1c+Dat1c  

C63 Not5+Ins1b+Dis1+Cor1c+Dat5a  

C64 Not5+Ins1b+Dis1+Cor1d+Dat1c   

C65 Not5+Ins1b+Dis2b+Cor1c+Dat5a 

C66 Not5+Ins1b+Dis2b+Cor1d+Dat1c  

C67 Not5+Ins1b+Dis2b+Cor7+Dat1b  

C68 Not5+Ins1b+Dis3b+Cor1c+Dat5a  

C69 Int2+Not2a+Ins1a+Dis3a+Cor3d+Dat3  

C70 Int2+Not2a+Ins5+Dis3a+Cor2c+Dat2 
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Bijlage 2. Lijst met charters van de schepenbank van 

Oisterwijk, originelen en als afschrift 
 

 

 

Nummer: 1 

Datum: 05-09-1259 

Vindplaats: Brussel, ARA, Charters van Brabant, nr. 70  

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 276. Verkooren, Inventaire I, nr. 70 

Hand: hapax 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: n.v.t. 

Bezegeling: Zegel van de schepenbank en burgers 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat zij bij navraag van de oude lieden in hun vrijheid 

vernomen hebben dat er al van oudsher een zoutmarkt te Antwerpen is geweest. 

 

Nummer: 2 

Datum: 05-06-1296 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 239 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 537. Erens, Oorkonden, nr. 297 

Hand: hapax 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C13 

Bezegeling: Twee schepenzegels en het zegel van de investiet van Oost-Tilburg 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter, investiet van Diessen, zijn goederen in 

Diessen aan de schout Jan van Haren heeft overgedragen tot behoef van de abdij van 

Tongerlo. 

 

Nummer: 3 

Datum: 04-05-1306 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 205v 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 711. Erens, Oorkonden, nr. 373 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C32 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hubertus, kanunnik van Tongerlo, namens het 

convent 12 bunder land te Udenhout in cijns heeft uitgegeven aan Henrick Toyt van Berkel. 

 

Nummer: 4 

Datum: 04-05-1306 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 205v-206r 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 710. Erens, Oorkonden, nr. 374 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C32 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hubertus, kanunnik van Tongerlo, namens het 

convent 24 bunder land te Udenhout in cijns heeft uitgegeven aan Diederik van den Venne 

van Berkel. 

 

Nummer: 5 

Datum: 04-05-1306 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 206rv 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 712. Erens, Oorkonden, nr. 375 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C34 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hubertus, kanunnik van Tongerlo, namens het 

convent de helft van het hout te Udenhout dat aan de abdij toebehoort heeft verkocht aan Jan 

Lumbart van Berkel. 

 

Nummer: 6 

Datum: 24-07-1307 

Vindplaats: Brussel, ARA, Kerkelijke Archieven, Sint Geertrui te Leuven, nr. 192 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 748. Buntinx, Inventaire, p. 42 

Hand: 1 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C36 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de investiet, de rector en de parochianen van 

Oisterwijk aan Henricus, koster in Oisterwijk, een allodiaal goed nabij Heukelom en enkele 

cijnzen hebben verkocht. 

 

Nummer: 7 

Datum: 26-09-1308 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Goossens, nr. 9 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 769 

Hand: hapax 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C35 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat enkele mensen verklaard hebben dat Wolterus Bye 

van Moergestel een pacht van vijfenhalf mud rogge uit zijn windmolen in Moergestel had 

verkocht. 

 

Nummer: 8 

Datum: 13-12-1309 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 233rv 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 803 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C70 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat vier personen in totaal zestien bunder weiland, 

gelegen in Wippenhout, van de abdij van Tongerlo in erfcijns uitgegeven hebben gekregen. 

 

Nummer: 9 

Datum: 27-12-1309 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 201v 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 803. Erens, Oorkonden, nr. 419 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C15 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wolterus Bac van Baeschot de oude goederen van 

Broekhoven aan zijn zoon Wilhelmus heeft overgedragen, waarna deze aan Henricus Bac van 

West-Tilburg tot behoef van de abdij van Tongerlo uit de helft van de goederen een pacht van 

zes mud rogge en een cijns van drieënhalf schellingen heeft beloofd. 

 

Nummer: 10 

Datum: 21-06-1310 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 326 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 820. Erens, Oorkonden, nr. 422 

Hand: 1 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C17 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghiselbertus, genaamd Ghibe Loy van ’s-

Hertogenbosch, een pacht van anderhalve mud rogge heeft verkocht aan Henricus Bac van 

West-Tilburg tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 11 

Datum: 27-07-1310 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 327b 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 823. Erens, Oorkonden, nr. 424 

Hand: 1 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C16 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghizelbertus, Wolterus en Henricus Bac van West-

Tilburg elk een uitkering van drie mud rogge hebben verkocht aan Laurentius, prepositus van 

Tongerlo tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 12 

Datum: 27-07-1310 

Vindplaats: Antwerpen, Rijksarchief, Abdijarchief Tongerlo, nr. 9b 

Editie/vermelding: Camps, ONB I, nr. 831. Erens, Oorkonden, nr. 425 

Hand: hapax 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C16 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerardus de Esghe aan Henricus Bac van West-

Tilburg tot behoef van de abdij van Tongerlo pachten van zeven mud rogge uit goederen 

gelegen in West-Tilburg en Riel heeft verkocht. 

 

Nummer: 13 

Datum: 24-02-1314 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 207r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 460 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C20 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de abdij van Tongerlo cijnsgoederen hebben 

uitgegeven aan verschillende personen voor een cijns van tien zwarte schellingen jaarlijks aan 

de abdij. 

 

Nummer: 14 

Datum: 15-05-1315 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 202v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 471 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C20 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Walterus Bye een hoeve in Goirle met bijbehorende 

goederen overgedragen aan Henricus Bac tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 15 

Datum: 15-05-1315 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 352b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 476 

Hand: 2 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C20 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kerkmeesters van Haaren een pacht van een half 

mud rogge, door Henricus de Ghestele en zijn vrouw Clementia in hun testament aan de kerk 

vermaakt, hebben vervreemd. 

 

Nummer: 16 

Datum: 20-06-1316 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 368 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 506 

Hand: 2 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Johannes vander Wilt, met 

haar zoon Johannes een pacht van een half mud rogge, te voldoen uit twee stukken land, aan 

Walterus Bye van Goirle heeft verkocht. 

 

Nummer: 17 

Datum: 20-06-1316 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 1r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 4 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes Vorlop aan Henricus Sermenti tot behoef 

van Conegunda, weduwe van Gerardus Berys, een cijns van vijf oude schellingen, te voldoen 

uit zijn huis, gelegen te Oisterwijk, heeft verkocht. 

 

Nummer: 18 

Datum: 29-06-1316 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 1rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 5 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes Leu aan Henricus Sermenti tot behoef van 

Conegunda, weduwe van Gerardus Berys, een cijns van twaalf zwarte schellingen, te voldoen 

uit zijn huis, gelegen te Oisterwijk, en een weide heeft verkocht. 

 

Nummer: 19 

Datum: 12-09-1316 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 201v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 512 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Albertus Vette uit Udenhout een stuk heide dat hij 

van de hertog houdt heeft overgedragen aan de abdij van Tongerlo voor een pacht van twaalf 

mud en twaalf lopen rogge. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 22. 

  

Nummer: 20 

Datum: 19-12-1316 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 374b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 518 

Hand: 2 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerardus vander Heyden van West-Tilburg wegens 

de schulden die hij met zijn vrouw had gemaakt twee akkers in West-Tilburg heeft verkocht 

aan Henricus Bac tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 21 

Datum: 19-12-1316 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 207v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 519 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C27 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de dochters van wijlen Johannes Back aan Henricus 

Back tot behoef van de abdij van Tongerlo goederen in Udenhout en het goed Ten Grave 

aldaar hebben verkocht. 

 

Nummer: 22 

Datum: 25-01-1320 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 402 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 580 

Hand: 2 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C18 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 12 september 1316 (nr. 19). 

 

Nummer: 23 

Datum: 27-04-1320 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 406 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 584 

Hand: 2 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat hun medepoorter Johannes de Ele aan Johannes 

Vannijn uit Udenhout zijn huis binnen Oisterwijk heeft verkocht. 

 

Nummer: 24 

Datum: 09-02-1324 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 126rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 8 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C26 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Arnoldus Hicspoer, aan 

Henricus, dienaar van wijlen Conegundis de Karleckhoeven, tot behoef van de Tafel van de H. 

Geest in Oisterwijk een cijns van zes pond uit een hoeve land in Udenhout heeft verkocht. 

 



106 
 

 

Nummer: 25 

Datum: 30-09-1324 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 119v 

Editie/vermelding: Ontbreekt in Fasel, Inventaris 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C19 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de H. Geestmeesters in Oisterwijk aan Johannes 

Gerardi Hugonis een acht bunder land hebben uitgegeven voor een pacht van drie mud en 

twaalf lopen rogge.  

 

Nummer: 26 

Datum: 13-11-1325 

Vindplaats: ‘s-Gravenhage, Nationaal Archief, Vilvoordse Charters, nr. 6.1 

Editie/vermelding: Bruning, Inventaris, bijlage 3. 

Hand: hapax 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: n.v.t. 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Hilvarenbeek en Oisterwijk oorkonden dat verscheidene lieden verklaringen 

hebben afgelegd inzake een conflict tussen de hertog en Willem Gheerlachs, heer van 

Moergestel, over het bezit van de hoge rechtspraak in Moergestel.  

Opmerking: Tekst ontbeert de gebruikelijke dictaatonderdelen. 

 

Nummer: 27 

Datum: 29-11-1327 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 459 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 677 

Hand: 3 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C25 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes de Oyen aan Arnoldus Berthout van West-

Tilburg tot behoef van diens zusters Heilwigis en Enghelbergis een derde deel in een goed te 

Ravels heeft verkocht. 

 

Nummer: 28 

Datum: 14-05-1331 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 495b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 735 

Hand: 3 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C28 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes vanden Plasghe tot behoef van de abdij 

van Tongerlo afstand heeft gedaan van rechten op de goederen van Leendonck, die zijn vader 

aan de abdij had overgedragen. 
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Nummer: 29 

Datum: 18-05-1331 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 16r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 737 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C69 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes Ingrams namens de abdij van Tongerlo het 

vruchtgebruik in de goederen Leendonk onder Udenhout heeft overgedragen aan Jan vanden 

Plasche.  

 

Nummer: 30 

Datum: 17-07-1331 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 16r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 741 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C60 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Catharina van Corvele en haar zoon Mathias Back 

alle rechten die zij hadden op de goederen boven Leendonk, bij Udenhout, hebben 

overgedragen aan Henrick Back van Westtilburg tot behoef van de abdij van Tongerlo.  

 

Nummer: 31 

Datum: 28-10-1334 

Vindplaats: Brussel, ARA, Kerkelijke Archieven, Sint Geertrui te Leuven, nr. 314 

Editie/vermelding: Buntinx, Inventaire, p. 65 

Hand: 3 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C33 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godefridus de Platea van Helvoirt een cijns van 

achttien grote tournooisen en een cijns van tweeëndertig denieren heeft verkocht aan Henric 

Pappelman. 

 

Nummer: 32 

Datum: 13-03-1335 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 534b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 783 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C22 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerard van der Aa zijn tiende en goederen te 

Belveren bij Haaren heeft verkocht aan Mathias Bac van Corvele voor een cijns van tien en een 

cijns van dertig schellingen. 

 

Nummer: 33 
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Datum: 07-07-1336 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 3v 

Editie/vermelding: Ontbreekt in Fasel, Inventaris. 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C21 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Engelbertus de Oesterwijck, priester, een cijns 

van veertig schellingen heeft verkocht aan de meester van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk.  

 

Nummer: 34 

Datum: 14-12-1336 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 550 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 815 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat nadat Walterus Bac van Westerle een huis met 

gebouwen en verschillende landerijen had verkocht aan Mathias Bac van Corvel, zijn moeder 

Goetsto en haar dochters afstand doen van hun recht in deze goederen. 

 

Nummer: 35 

Datum: 14-12-1336 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 551 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 816 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C22 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goetsto, weduwe van Walterus Bac van Bommele, 

heeft gezworen dat niemand meer enig recht heeft in de goederen die haar zoon Walterus Bac 

aan Mathias Bac van Corvel heeft verkocht.  

 

Nummer: 36 

Datum: 21-12-1338 

Vindplaats: Antwerpen, Rijksarchief, Abdijarchief Tongerlo, nr. 12bis 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 833 

Hand: 3 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Mathias Bac van Corvel uit de goederen van de 

kinderen van Walterus Bac de Bomael twee windmolens in Westtilburg heeft verkocht aan 

Arnoldus Berthout.  

 

Nummer: 37 

Datum: 15-10-1341 
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Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 161 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C03 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ermgardis, weduwe van Laurentius Tector, en haar 

zoon Marcellius een huis, gescheiden van een hofstad door de gemeenschappelijke weg, 

hebben verkocht aan Henricus Plume. 

 

Nummer: 38 

Datum: 28-04-1342 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 252 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief I, p. 37 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ermgardis, weduwe van Laurentius Tector, en haar 

zoon Marcelius een beemd in Helvoirt in Noertbroek hebben verkocht aan Heinricus 

Wayswijn. 

 

Nummer: 39 

Datum: 18-08-1342 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1121 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes de Quercu een hoeve met aanhorigheden 

in Helvoirt bij Ghesel, tezamen met enkele stukken land, uitgezonderd een derde deel van de 

hoeve, heeft verkocht aan Heinricus Wayswijn. 

 

Nummer: 40 

Datum: 18-08-1342 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 255 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief I, p. 38 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Heinricus Johannis Bruere en Enghelberna Johannis 

de Quercu een derde deel van een hoeve in Helvoirt en een derde deel in een stuk land 

genaamd Gaershof hebben verkocht aan Heinricus Wayswijn. 

 

Nummer: 41 

Datum: 18-08-1343 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1219 
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Editie/vermelding: Geen 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes Arnoldi de Beke een huis in Oisterwijk 

heeft overgedragen aan Godefridus Cellificis en diens vrouw Margareta tot behoef van diens 

kinderen, voor een cijns van tweeëndertig schellingen. 

 

Nummer: 42 

Datum: 08-06-1343 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 9 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, nr. 5 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Yda, dochter van Ghiselbertus vanden Leempoel, 

met haar schoonzoons en dochter een vierde deel van een hoeve heeft overgedragen aan haar 

broer Engbertus. 

 

Nummer: 43 

Datum: 11-11-1343 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 591 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 872 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C22 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerardus Sceyve en Nycholaus Nichol hebben 

getuigd dat Johannes Boef als executeur testamentair een huis van Elisabeth Agnetis had 

verkocht aan Gerardus en het stro aan Nycholaus. 

 

Nummer: 44 

Datum: 29-02-1345 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Dorpsbestuur van Esch, nr. 588 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Arnoldus Houtappel van Berkel, Nicolaus de Rijt en 

diens vrouw en dochter drie pachten, van vijf lopen, één lopen en zes lopen rogge, hebben 

verkocht aan Walterus de Haren. 

 

Nummer: 45 

Datum: 13-01-1346 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 217v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 887 
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Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C23 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerardus Molendinarius en Henricus, zoon van 

wijlen Johannes Braxatoris, twee bunder moer, gelegen te Wippenhout, verkocht hebben aan 

Johannes, zoon van wijlen Johannes Braxatoris. 

 

Nummer: 46 

Datum: 29-09-1347 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 65r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 9 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henricus Mom een pacht van twee mud rogge, te 

voldoen uit delen van het goed ten Poel in Westtilburg en een pacht van zes mud rogge, heeft 

overgedragen aan Katharina, weduwe van Johannes Custos. 

 

Nummer: 47 

Datum: 02-10-1347 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 620 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 909 

Hand: 4 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C02 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Arnoldus genaamd Berthout Bac van Westtilburg 

een huis met aanhorigheden, gelegen te Oisterwijk, heeft verpacht aan zijn zuster Gudela. 

 

Nummer: 48 

Datum: 20-01-1348 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 127rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 10 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C59 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Christina, weduwe van Johannes die Jonge, en haar 

kinderen een windmolen en huis genaamd de Creytenmolen, gelegen in Udenhout, in cijns 

hebben gekregen van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, voor zes gulden per jaar. 

 

Nummer: 49 

Datum: 31-05-1348 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 219r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 916 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C45 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van Tyghelt aan Jan Bruers een cijns van drie 

pond, te voldoen uit drie bunder beemd, gelegen te Wippenhout, heeft kwijtgescholden.  

 

Nummer: 50 

Datum: 20-05-1349 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 640 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 935 

Hand: 5 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C43 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gudula, zuster van Berthout Bac van Westtilburg, 

aan haar zwager Willem van Gestel, zes pond schuldig is van een stuk land te Udenhout. 

 

Nummer: 51 

Datum: 20-05-1349 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 641 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 936 

Hand: 5 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C43 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gudula, zuster van Bertout Bac, vier pond uit een 

pacht van een mud rogge en vijfendertig schellingen schuldig is aan haar zwager Wouter 

genaamd Groet Wouter. 

 

Nummer: 52 

Datum: 04-10-1349 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 642 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 937 

Hand: hapax 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C43 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Godevaerts Voss en zijn vader een goed 

genaamd Havicsdonc hebben verkocht aan Heinrik Donc, uitgezonderd twee stukken land die 

aan Gheen Peynenborch en Wouter die Pape toebehoren. 

 

Nummer: 53 

Datum: 16-11-1349 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 644 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 940 

Hand: 5 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C44 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghisebrecht Bac heeft verkocht aan Henrick Wissen 

een pacht van een mud rogge, uit twee stukken land in Westtilburg en een bunder broekland 

genaamd Kuutslaer. 

 

Nummer: 54 

Datum: 01-02-1350 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 319 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief I, p. 46 

Hand: 5 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C24 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghisebrecht, stiefzoon van Wouter vander Scueren, 

zijn rechten in de Rochinnenbeemd heeft verkocht aan Lijsbeth Aert Sceys en diens broer en 

zusters. 

 

Nummer: 55 

Datum: 25-05-1350 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 979 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 954 

Hand: n.v.t 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C40 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem van Ghestel, klerk, twintig bunder heide, 

gelegen in Westtilburg aan de Vroensberch, heeft overgedragen aan Segher Roede Gheraerts 

soen, voor een pacht van vijf mud rogge. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 131. 

 

Nummer: 56 

Datum: 18-09-1351 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 664 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 971 

Hand: hapax 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C43 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jutta, weduwe van Aert Wevers, met haar zoon en 

zwager een huis en toebehoren in Oisterwijk hebben ontvangen Gudelt, zuster van Aert 

Berthout Bac. 

 

Nummer: 57 

Datum: 17-09-1353 

Vindplaats: Brussel, ARA, Kerkelijke Archieven, Sint Geertrui te Leuven, nr. 420 

Editie/vermelding: Buntinx, Inventaire, p. 87-88 

Hand: 6 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C61 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes, investiet van Helvoirt, een stuk land, 

gelegen te Haaren in Ghesel, via een evictieprocedure heeft verkregen en deze heeft verkocht 

aan Nycolaus de Rijt van Oisterwijk voor een cijns van vier schellingen. 

 

Nummer: 58 

Datum: 06-11-1354 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 34r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1013 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C69 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Bac van der Ryt cum suis hun deel in een pacht 

van anderhalve mud rogge, te voldoen uit een hoeve in Udenhout, hebben verkocht aan 

Engbrecht Didderic Smets. 

 

Nummer: 59 

Datum: 03-03-1355 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1220 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 6 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C39 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Willems van Broechoven een pacht van 

zestien en een half lopen rogge met de bijbehorende oorkonde heeft overgegeven aan 

Godevaert den Zadelmaker. 

 

Nummer: 60 

Datum: 18-05-1355 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 33r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1029 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Engbrecht zoon van Didderic Smet een 

schepenoorkonde met inhoud over een pacht van anderhalf mud rogge heeft overgedragen aan 

Willem van Gestel. 

 

Nummer: 61 

Datum: 06-06-1357 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 218v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1055 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Peter tFets en zijn zwager Henric Elyas het 

recht dat zij hebben in de beemden te Wippenhout hebben overgedragen aan Wouter van 

Berkel. 

 

Nummer: 62 

Datum: 06-06-1357 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 218v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1056 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gielys die Verwere het recht dat hij heeft in de 

beemden gelegen te Wippenhout, heeft overgegeven aan Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 63 

Datum: 06-06-1357 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 219r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1057 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Bone het recht dat hij heeft in een beemd 

gelegen te Wippenhout, heeft overgegeven aan Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 64 

Datum: 12-12-1357 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 218r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1063 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hughe Daems een bunder beemd, gelegen in 

Wippenhout, heeft overgedrafen aan Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 65 

Datum: 12-12-1357 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 218v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1064 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter van Berkel en Peter van Crekelhoven een 

erfwisseling hebben gemaakt van goederen gelegen te Haaren. 

 

Nummer: 66 
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Datum: 20-01-1358 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Aanwinsten, nr. 441 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 7 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C52 

Bezegeling: Gemeenschapszegel 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen en geburen van Oisterwijk en Haaren oorkonden dat zij aan heer Jan den Rover 

een weg, gelegen binnen de gemeenschappelijke gronden en langs zijn woning te Nemelaar, 

hebben overgedragen. 

 

Nummer: 67 

Datum: 06-11-1358 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 84r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 13 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C01 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hermannus de Borden de Westilborch een pacht 

van een half mud rogge, te voldoen uit drie lopen land, gelegen in Westtilburg in die Hasselt, 

heeft overgedragen aan Henricus Custos. 

 

Nummer: 68 

Datum: 06-11-1358 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 218v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1081 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Aert van Crekelhoven een halve bunder land, 

gelegen in Wippenhout, heeft overgedragen aan Wouter genaamd Groot Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 69 

Datum: 21-11-1358 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 723 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1083 

Hand: 6 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C01 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Walterus, zoon van Mathias de Mol van Westilborgh 

en zijn dochter Margareta een hoeve genaamd Moerenborch hebben verkocht aan Henricus 

Wisse. 

 

Nummer: 70 

Datum: 10-12-1359 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 157r 
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Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 15 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C01 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Vos als man van Conegonda Didderic Wangen 

Hicspoer een pacht van een mud rogge, te voldoen uit goederen in het goed te Heyst, gelegen 

te Udenhout, heeft verkocht aan Gielys Wamboysstickers tot behoef van de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 71 

Datum: 08-04-1360 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1463 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 6 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C48 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Godevaert die Zadelmeker verklaard heeft een 

bedrag van zestig pond ontvangen te hebben van zijn vader, en dat hij geen aanspraak meer zal 

doen op zijn vaders nalatenschap tot behoef van zijn zusters. 

 

Nummer: 72 

Datum: 27-09-1362 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 24 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 11 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claes van der Rijt een stuk land, gelegen in Berkel op 

Montens hofstad, heeft overgedragen aan zijn neef Gijsbrecht Houtappels. 

 

Nummer: 73 

Datum: 11-03-1364 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 113r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 16 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Hessel Snabben een pacht van een mud rogge, 

te voldoen uit een akker, gelegen te Udenhout, heeft verkocht aan Hessel Godevaert Gobelen. 

 

Nummer: 74 

Datum: 28-04-1364 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 221v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1143 

Hand: n.v.t. 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric van Esche van zijn recht in goederen die de 

abdij van Tongerlo in gebruik heeft, afstand heeft gedaan tot behoef van Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 75 

Datum: 11-03-1365 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 2r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 17 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus die Cledermaker een hofstede, gelegen te 

Oisterwijk, in cijns heeft gekregen van Zebrecht Henric der Kynder van Goerle, voor negen 

schellingen jaarlijks. 

 

Nummer: 76 

Datum: 02-04-1365 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 222r 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1157 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Aert van Crekelhoven een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een stuk land genaamd die Hovel, gelegen te Haaren, heeft verkocht 

aan Jan den Bye, zoon van Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 77 

Datum: 04-05-1365 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1106 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Walraven de helft van wijlen zijn vaders 

goederen, gelegen te Haaren en Boxtel, heeft verkocht aan zijn zwager Henrick vander Voert. 

 

Nummer: 78 

Datum: 11-03-1366 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 207r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 18 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert, natuurlijk zoon van Godevaert 

Walraven, al zijn goederen heeft overgedragen, half aan de Tafel van de Heilige Geest en half 

aan de kerk van Oisterwijk, terwijl zijn moeder Lucye haar tocht hierin zal behouden. 

 

Nummer: 79 

Datum: 07-02-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 785 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1175 

Hand: 8 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C30 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de schepenen van een eerder jaar hebben getuigd dat 

Franco de Ghestel een huis met toebehoren, gelegen in Oisterwijk, via een evictieprocedure 

had verkregen en dit vervolgens had verkocht aan Petrus Stert. 

 

Nummer: 80 

Datum: 13-04-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 785b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1180  

Hand: 8 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C01 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Petrus, zoon van Johannes Stert, een huis met 

toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan Franco de Ghestel. 

 

Nummer: 81 

Datum: 01-05-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 785c 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1181 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Wysse, schout van Oisterwijk, heeft een cijns 

van twee pond, te voldoen uit al zijn goederen binnen het kwartier van Oisterwijk, beloofd in 

huwelijkse voorwaarden aan zijn dochter Elisabeth en diens man Gherard Nannen zoen. 

 

Nummer: 82 

Datum: 25-06-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 787a 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1184 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Obrecht verklaard heeft te hebben ontvangen 

van zijn broer Merten diens recht op de goederen van hun ouders, gelegen te Overvenne in 

Westtilburg, voor een pacht van twee mud rogge. 

 

Nummer: 83 

Datum: 18-09-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 787b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1185 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheraert Betthen soen Smoelners een goed met 

toebehoren, gelegen in Westtilburg te Loven, in pacht gekregen heeft van Jan, zoon van 

Berthout Bac van Westilborch, voor vier mud roggen. 

 

Nummer: 84 

Datum: 05-11-1367 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 797 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1200 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Merten Obrecht heeft verklaard te hebben verkocht 

aan Peter Sterts een pacht van twee mud rogge, te voldoen uit het recht dat Merten toekomt in 

de goederen van wijlen zijn ouders, gelegen tot Overvenne te Westtilburg. 

 

Nummer: 85 

Datum: 12-12-1369 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 798a 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1201 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Stert aan Jan Pyloeker diens recht van naasting 

op twee derde delen in een beemd, gelegen in Westtilburg, heeft erkend, waarna Jan hiervan 

afstand heeft gedaan tot behoef van Peter. 

 

Nummer: 86 

Datum: 12-12-1369 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 798b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1202 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Smit, zoon van Gherijt Bettens zoen van 

Westilborch, verklaarde te hebben verkocht aan Peter Stert twee derde delen uit een beemd, 

gelegen in Westtilburg, waarvan Jan Pyloeker het laatste derde deel bezit. 

 

Nummer: 87 

Datum: 03-12-1370 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 221v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1210 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghijsbrecht van den Leempoel een stuk land 

genaamd dat Rullen, gelegen in Haaren te Belver, heeft overgedragen aan Wouter van Berkel. 

 

Nummer: 88 

Datum: 16-08-1371 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 808 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1212 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Pigghe een stuk land genaamd dat Hoeghe 

Lant, gelegen te Oisterwijk, in cijns heeft gegeven aan Vrank Willems van Ghestel, voor 

negentien schellingen.  

 

Nummer: 89 

Datum: 16-08-1371 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 809 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1214 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Vrank Willems van Ghestel heeft verklaard een stuk 

land genaamd dat Hoeghe Lant, gelegen te Oisterwijk, in cijns te hebben gekregen van Henric 

Pigghe, voor negentien schellingen.  

 

Nummer: 90 

Datum: 21-12-1372 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 815 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1224 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem vanden Gheyn heeft verklaard twee stukken 

beemd, gelegen te Westtilburg, in cijns te hebben gekregen van Bruusten van Andel, voor 

veertien groten. 

 

Nummer: 91 

Datum: 23-04-1374 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2697a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 113 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Jan van den Heesacker een stuk land, gelegen 

te Haaren nabij de kerk, heeft verkocht aan Jan Aert vanden Ven. 

 

Nummer: 92 

Datum: 03-05-1374 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2697b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 114 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert vanden Ven een stuk land, gelegen te 

Haaren nabij de kerk, heeft verkocht. De koper erkent tevens dat Jan Roelof van den Ven het 

recht van naasting bezit. 

 

Nummer: 93 

Datum: 18-10-1374 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 49 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 19 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Ghijsbrecht van den Leempoel en Dirck Waghebaert 

enerzijds en Gijsbrecht Houtappels anderzijds een erfwisseling hebben gemaakt van goederen, 

gelegen te Berkel. 

 

Nummer: 94 

Datum: 07-12-1374 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 1 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goeswijn Feytcoren als man van Enghelberen een 

stuk land te Oisterwijk heeft overgedragen aan Gheryt den Moelner. 
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Nummer: 95 

Datum: 04-02-1375 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 76v 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1239 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van Haeren een pacht van drie mud rogge heeft 

beloofd aan Henryck Jans Boeff, te voldoen uit al zijn goederen. 

 

Nummer: 96 

Datum: 29-07-1375 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 830 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1242 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Cleynael met zijn zoon, dochter en 

schoonzoon, ook namens Aerts onmondige kinderen, twee stukken land, gelegen te Oisterwijk 

op die Hupperinghe, hebben verkocht aan Wouter, natuurlijk zoon van Henric Pigghen. 

 

Nummer: 97 

Datum: 25-08-1375 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 832 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1243 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Margriet Aert Cleynael heeft ingestemd met de 

verkoop van twee stukken land, gelegen te Oisterwijk op die Hupperinghe, door haar vader, 

broer, zuster en zwager, aan Wouter, natuurlijk zoon van Henric Pigghen. 

 

Nummer: 98 

Datum: 24-12-1375 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 17v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 21 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Langerbeens een pacht van een half mud rogge, 

te voldoen uit de helft van een stuk land, gelegen te Kerkhoven, heeft verkocht aan Jan vanden 

Eynde tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 99 
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Datum: 22-02-1376 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 831 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1248 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Melijs van Haren enerzijds en Jan Walraven 

anderzijds een overeenkomst gesloten hebben betreffende de schulden die Vrank van Ghestel 

heeft aan Melijs. 

 

Nummer: 100 

Datum: 23-03-1376 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2699 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 123 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van wijlen Jan Priem een huis en hof, 

gelegen in Haaren te Belveren, hebben verpacht aan Godevaert Peter Poynenborch, voor 

zeven lopen rogge. 

 

Nummer: 101 

Datum: 09-09-1376 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 839b 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1252 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bruusten van Andel een cijns van veertig groten, te 

voldoen uit goederen in Westtilburg, heeft geschonken aan Jan Bac Berthouts van Westilborch. 

 

Nummer: 102 

Datum: 09-09-1376 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 69r. 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1256. 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan Boeff een oorkonde, waarin zijn 

schoonvader Jan van Haeren hem een pacht van drie mud rogge, te voldoen uit al zijn 

goederen, had beloofd in huwelijkse voorwaarden (zie nr. 93), heeft overgedragen aan Jan die 

Bye. 

 

Nummer: 103 

Datum: 06-01-1378 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 844 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1253. 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van wijlen (Aert) Smoelneers, een half 

mud rogge uit een pacht van een mud rogge, te voldoen uit goederen in Westtilburg te Loven, 

hebben verkocht aan Erijt Roekeloes, die dit half mud nu voldoet. 

 

Nummer: 104 

Datum: 28-10-1378 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 854 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1270 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Vranck van Ghestel namens zijn broer Willem aan 

Lambrecht Henric Bac diens recht van naasting op een pacht van een mud rogge, heeft erkend, 

waarna Lambrecht hiervan afstand heeft gedaan tot behoef van Vranck. 

 

Nummer: 105 

Datum: 28-10-1378 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 855a 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1271 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hubrecht Bac van Westilborch een mud rogge, te 

voldoen uit de helft van een beemd, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Vranck van 

Ghestel tot behoef van diens broer Willem. 

Opmerking: Eveneens gevidimeerd in nr. 147. 

 

Nummer: 106 

Datum: 05-09-1379 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium A, fol. 207v. 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1279. 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gyelijs van Goerle heeft verklaard dat de abdij van 

Tongerlo hun beemden te Udenhout altijd zullen mogen omheinen, en dat Gyelijs zijn 

beemden eveneens zal omheinen. 

 

Nummer: 107 

Datum: 13-11-1380 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 876 

Editie/vermelding: Erens, Oorkonden, nr. 1298. 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Bac Berthouts van Westilborch een oorkonde 

van Oisterwijk, waarmee hij een mud rogge, gaande uit een pacht van zeven mud rogge, bezit, 

heeft overgedragen aan heer Jan van Spulle, persoon te Moergestel, tot behoef van diens 

natuurlijke zoon Jan. 

 

Nummer: 108 

Datum: 25-06-1382 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 890 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Bye verklaard heeft dat hij de hoeve van 

Havicxdonc en verschillende goederen, gelegen in Haaren te Belver, heeft gepacht van de abdij 

van Tongerlo, voor anderhalf dubbele Brabantse mottoen. 

 

Nummer: 109 

Datum: 25-06-1382 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 891 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Bye een pacht van drie mud, welke pacht Jan 

van Haren beloofd had in huwelijkse voorwaarden aan zijn schoonzoon Henrick Boef, te 

voldoen uit al zijn goederen, heeft verkocht aan Claus van Rijthoven. Wautgheer Boert ziet af 

van zijn recht van naasting. 

 

Nummer: 110 

Datum: 30-01-1383 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 888b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus van Rijthoven aan Gerard Hebscaep als man 

van Jueten Ghijsbrecht Bac diens recht van naasting op een pacht van een mud rogge, heeft 

erkend, waarna Gerard hiervan afstand heeft gedaan. 

 

Nummer: 111 
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Datum: 01-02-1383 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 897 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Aert Jans zoen een huis en toebehoren, 

gelegen in Udenhout, heeft verkocht aan Jan Peter Vannijns. Wouter Broc ziet af van zijn recht 

van naasting. 

 

Nummer: 112 

Datum: 31-12-1383 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 899 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth Henric Wyssen haar tochtrecht in een 

hoeve genaamd Moerenborch heeft overgedragen aan haar kinderen Henrick en Kathelinen. 

Hierna verkopen de kinderen het aan Willem Peter Scelaerts. 

 

Nummer: 113 

Datum: 08-02-1384 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Gijsbert vanden Broeckgasthuis, nr. 2a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Bruustens van Andel, zijn zuster en zijn zwagers 

een erfdeling hebben gemaakt van de goederen hen na de dood van joffrouw Gheertruden, 

vrouw van Bruusten, zijn toegekomen. 

 

Nummer: 114 

Datum: 26-11-1384 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 97rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 23 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick van der Voert tot behoef van de kinderen 

uit zijn tweede huwelijk heeft ontvangen van de kinderen uit zijn eerste huwelijk vijf zesde 

delen van al hun goederen, voor een pacht van vijf mud rogge. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 248. 

 

Nummer: 115 
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Datum: 07-01-1385 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 113rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 24 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hessel Godevaert Gobelens een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Udenhout, heeft verkocht aan Elisabeth Henric 

Costers. 

 

Nummer: 116 

Datum: 19-06-1385 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 916 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen uit beide huwelijken van Hubrecht Bac 

een cijns van veertig schellingen, te voldoen uit een hoeve in Tilburg te Corvel, overgedragen 

aan Bruusten vanden Grave. 

 

Nummer: 117 

Datum: 24-06-1385 

Vindplaats: Postel, Abdijarchief Postel, Charters Oisterwijk, nr. 3 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C53 

Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: kerkelijk 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij het goed tot Ellaer, dat aan de abdij van Postel 

toebehoort, toegang tot de gemeenschappelijke gronden heeft gegeven, en dat de pachter van 

de dit goed hiervan ongehinderd gebruik mag maken. 

 

Nummer: 118 

Datum: 29-07-1385 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 917 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Bruusten van Andel een beemd, gelegen in 

Westtilburg bij Qualenwiel en eertijds tot de goederen van heer Jan van Tule toebehorende, 

heeft verkocht aan Vranck Willems van Ghestel. 

 

Nummer: 119 

Datum: 24-10-1385 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 920a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Pigghe een cijns van negentien schellingen, te 

voldoen uit goederen te Oisterwijk, overgegeven aan Vrank van Ghestel. 

 

Nummer: 120 

Datum: 13-06-1386 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2702a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 191 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Beer een stuk land, gelegen in Haaren te 

Belver, in pacht heeft gegeven aan Wouter Jan vanden Heesacker, voor drie lopen rogge en zes 

penningen. 

 

Nummer: 121 

Datum: 13-06-1386 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 35v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 25 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Bye een hof, gelegen in Oisterwijk, heeft 

ontvangen, van Jan Jan van den Eynde, voor een pacht van tien lopen rogge. 

 

Nummer: 122 

Datum: 01-05-1389 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 164r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 26 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Holle een stuk land, gelegen in Haaren, 

heeft verkregen van Aert Walraven, voor een pacht van achtenhalf lopen rogge. 

 

Nummer: 123 

Datum: 01-06-1389 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 946a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Willem van Ghestel, haar 

tochtrecht in een pacht van een mud rogge, te voldoen uit goederen in Westtilburg, heeft 

overgedragen aan haar kinderen. Hierna hebben de kinderen de pacht overgedragen aan Vrank 

Willems van Ghestel. 

 

Nummer: 124 

Datum: 04-09-1390 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 958 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter en Laureyns, zonen van wijlen Henric Toyt, 

hebben hun recht in een beemd, gelegen in Udenhout bij dat Asschot, verkocht aan Herman 

Berthout Wouters zoen, mede tot behoef van diens broers en zusters. 

 

Nummer: 125 

Datum: 11-10-1390 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 959a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Henric Obrecht een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit alle goederen die hij na de dood van zijn eerste vrouw Heylwich heeft verkregen, 

heeft beloofd aan zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk. 

 

Nummer: 126 

Datum: ca. 28-10-1390 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1073 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief IV, p. 89 

Hand: 9 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C54 

Bezegeling: Gemeenschapszegel 

Datering: kerkelijk 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij twee bunder erf, gelegen binnen de gemene 

gronden van Oisterwijk, heeft verkocht aan Henric Henric vander Dyesen, om de kosten van 

de grensscheiding met Oirschot en Beerze te dekken. 

 

Nummer: 127 

Datum: 07-05-1391 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 4v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 28 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de meesters van de Tafel van de Heilige Geest een 

huis, gelegen in Oisterwijk, hebben opgedragen aan Henrick die Bontwercker, voor een cijns 

van veertien schellingen.  

 

Nummer: 128 

Datum: 21-12-1391 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 971 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert die Vette een stuk land, gelegen in 

Westtilburg, heeft ontvangen van Henrick die Brender als man van Cristine, voor een pacht 

van tweeëntwintig lopen rogge. 

 

Nummer: 129 

Datum: 27-02-1392 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2597 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 225 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van den Roestenberch, een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit al zijn goederen in Moergestel, heeft verkocht aan Henrick den 

Brender. 

 

Nummer: 130 

Datum: 27-02-1392 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2702b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 231 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Loyaert een pacht van drie lopen rogge, te 

voldoen uit een stuk land in Haaren, heeft verkocht aan Godevaert Peter Poynenborch. 

 

Nummer: 131 

Datum: 12-07-1392 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 979 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 25 mei 1350 (nr. 55). 

 

Nummer: 132 

Datum: 13-07-1392 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1030 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem van Ghestel twintig bunder heide, gelegen in 

Westtilburg, heeft overgedragen aan Gheren Rode Gheraerts zoen, voor een pacht van vijf 

mud rogge.  

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 148. 

 

Nummer: 133 

Datum: 19-11-1392 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 980 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Vrank Willems van Ghestel een zevende deel in alle 

goederen die van zijn vader afkomstig waren, heeft verkocht aan zijn broer Wouter tot behoef 

van de erfgenamen van hun zuster Godelden. 

 

Nummer: 134 

Datum: 21-06-1394 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 132r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 29 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Marcelis vanden Hoevel een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een huis en toebehoren, gelegen in Enschot, heeft verkocht aan 

Godevaert Herman Bac tot behoef van de kerk van Oisterwijk. 

 

Nummer: 135 

Datum: 13-09-1394 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 993 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C03 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Arnoldus Walteri Bac erfgoederen, gelegen in 

Westtilburg, die hij had gekocht van Bruustinus Johannis die Beye, heeft overgedragen aan 

deze Bruustinus. 

 

Nummer: 136 

Datum: 13-04-1395 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 997 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Hubrechts Bac heeft een weide, gelegen in 

Westtilburg, ontvangen van Henrick die Brender, voor een pacht van zesentwintig lopen rogge. 

 

Nummer: 137 

Datum: 13-04-1395 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sophiae Domus in Vught, nr. 105, r. 15 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Elias die Wijse vier stukken land, gelegen in 

Oisterwijk in de Schijve, heeft overgedragen aan Jan Willems van der Heyden, voor een pacht 

van drieënhalf mud rogge. 

 

Nummer: 138 

Datum: 13-04-1395 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sophiae Domus in Vught, nr. 105, r. 16 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Willems van der Heyden vier stukken land, 

gelegen in Oisterwijk in de Schijve, heeft ontvangen van Henric Elias die Wijse, voor een pacht 

van drieënhalf mud rogge. 

 

Nummer: 139 

Datum: 04-04-1396 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1005 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C31 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de schepenen van het voorgaande jaar hadden 

verklaard dat de investiet van de kerk van Westtilburg uit naam van het convent van Tongerlo, 
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via een evictieprocedure de goederen van Vranck van Ghestel had verkregen, en dat zijn 

zaakgelastigde deze vervolgens had verkocht aan Petrus Wyckel van Beke. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 140. 

 

Nummer: 140 

Datum: 04-05-1396 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1005 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Latijn 

Dictaatsleutel: C29 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 4 april 1396 (nr. 139). 

 

Nummer: 141 

Datum: 06-09-1397 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1544 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Jan Nycoel als man van Margriet enerzijds en 

Elisabeth anderzijds, dochters van wijlen Mathijs Poynenborch, verklaard hebben een 

verdeling te hebben gemaakt van alle goederen van hun vader. 

 

Nummer: 142 

Datum: 01-04-1397 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 164r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 33 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter en Peter, zonen van wijlen Wouter van den 

Loe, een stuk land, gelegen in Haaren aan de Groenstraat, hebben ontvangen van Aert 

Walraven, voor een pacht van achtenhalf lopen rogge. 

 

Nummer: 143 

Datum: 06-09-1397 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1276 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Nycoels als man van Margriet een derde deel 

van de helft van een stuk land genaamd dat Latbusschelken, gelegen in Udenhout, heeft 

verkocht aan zijn schoonzuster Elisabeth, dochter van Mathijs Peynenborch. 
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Nummer: 144 

Datum: 19-07-1398 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 28v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 34 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Cleynael een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, 

heeft ontvangen van Marten Marten van Duysel, voor een pacht van een half mud rogge. 

 

Nummer: 145 

Datum: 22-09-1398 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 49r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 35 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Henric Lombarts een hofstad met toebehoren, 

gelegen in Haaren, heeft ontvangen van Claus van Eyken, voor een pacht van vier lopen rogge. 

 

Nummer: 146 

Datum: 22-09-1398 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 49rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 36 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus vanden Eyken een pacht van vier lopen rogge, 

te voldoen uit een hofstad met toebehoren, gelegen in Haaren, heeft overgedragen aan Aert 

Cleynael. 

.  

Nummer: 147 

Datum: 03-12-1398 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1029 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C37 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 28 oktober 1378 (zie nr. 105). 

 

Nummer: 148 

Datum: 03-12-1398 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1030 

Editie/vermelding: Geen 
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Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C37 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 13 juli 1392 (zie nr. 132). 

 

Nummer: 149 

Datum: 29-12-1399 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1259 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief IV, p. 51 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hubrecht Pigghe als man van Arkenrade een pacht 

van tweeëntwintig lopen rogge, te voldoen uit twee stukken land, gelegen in de akkers tussen 

Oisterwijk en Haaren, heeft verkocht aan Laureyns Henric Toyt. 

 

Nummer: 150 

Datum: 28-01-1400 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1243a 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief X, p. 83 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Engbrecht van den Nuwenhuys en zijn zonen uit 

zijn eerste huwelijk drie stukken land, de eerste gelegen in Haaren en de andere twee in 

Helvoirt, hebben overgedragen aan Katryn Jan de Leeuw, Engbrechts tweede echtgenote, ook 

tot behoef van de kinderen uit dit huwelijk. 

 

Nummer: 151 

Datum: 21-01-1400 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 75 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 30 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Hadewighen een pacht van mud rogge, te 

voldoen uit de helft van de Brabantse hoeve, gelegen in Udenhout, heeft beloofd aan Jan 

vander Staec, ook tot behoef van diens kinderen. 

 

Nummer: 152 

Datum: 29-02-1400 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1064 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat aangezien Gerit Willem Berkelmans het goed te 

Havicxdonc, gelegen te Haaren, in cijns heeft verkregen van de abdij van Tongerlo en als extra 

onderpand een bunder beemd heeft gesteld, hij belooft dit onderpand van waarde te houden. 

 

Nummer: 153 

Datum: 04-04-1400 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 206rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 38 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van wijlen Aert Sterts drie stukken land, 

gelegen in Moergestel, hebben overgedragen aan Godevaert, natuurlijk zoon van Godevaert 

Walravens, voor een pacht van een half mud rogge. 

 

Nummer: 154 

Datum: 16-01-1401 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 20r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 39 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claes Nycoel een pacht van anderhalf mud rogge, te 

voldoen uit een huis met toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd aan Jan Willems 

Coman. 

 

Nummer: 155 

Datum: 03-01-1402 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2776 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 319 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Claus van Laerhoven de helft in een beemd 

genaamd die Moerdonk, gelegen in Helvoirt, heeft overgegeven aan Wouter Bac, zoon van 

wijlen Jan Glavimans.  

 

Nummer: 156 

Datum: 14-02-1402 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 37v 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 
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Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Effche Wygher, dochter van Gerit van der Hoeven, 

haar helft in de helft van een hoeve, gelegen te Udenhout en Westtilburg, heeft overgedragen 

aan haar neef Jan Peter Haermans. 

 

Nummer: 157 

Datum: 02-05-1402 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 52v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 41 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Andries Dirck Hoevelmans een pacht van tien lopen 

rogge rogge, te voldoen uit een huis met toebehoren, gelegen in Oisterwijk aan het Moleneind, 

heeft beloofd aan Willem Jan die Loeze. 

 

Nummer: 158 

Datum: 06-01-1403 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1664 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Claus Berkelmans verklaard heeft dat 

Willem Priem een pacht, gaande uit al zijn goederen, binnen tien jaar mag afkopen met 

zeventwintig ‘nuwe ghelts’ en zes lichtplakken. 

 

Nummer: 159 

Datum: 28-01-1403 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 148r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 42 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Lupprecht al zijn goederen, gelegen in 

Oisterwijk en Haaren, heeft overgedragen aan zijn neef Henrick Jan Lupprecht, voor een pacht 

van tweeënhalf mud rogge. 

 

Nummer: 160 

Datum: 05-02-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1109a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 



139 
 

 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan die Weert de helft van een 

hoeve, gelegen in Udenhout en Westtilburg, hebben verkocht aan Henric Wijten. 

 

Nummer: 161 

Datum: 16-04-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1111 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bartholomeeus Meeus een stuk land genaamd dat 

Ossendal, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Michiel van Afterloe. 

 

Nummer: 162 

Datum: 01-05-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Register A, VII, 6, fol. 136r 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Agnees, dochter van Willem van Ghestel, 

een half mud rogge uit een pacht van anderhalf mud rogge, te voldoen uit goederen in 

Udenhout, heeft verkocht aan Bruusten Jans van Heusden. 

 

Nummer: 163 

Datum: 01-05-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1112 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Agnees, dochter van Willem van Ghestel, 

al haar recht in de goederen die van haar vader zijn afgekomen, heeft overgedragen aan 

Bruusten Jans van Heusden, voor een pacht van anderhalf mud rogge. 

 

Nummer: 164 

Datum: 01-05-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1113 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Agnees, dochter van Willem van Ghestel, 

al haar recht in een pacht van vijf mud rogge, te voldoen uit goederen in Westtilburg, heeft 

overgedragen aan Bruusten Jans van Heusden. 

 

Nummer: 165 

Datum: 20-08-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1119 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C38 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat zij een oorkonden hebben gezien waarin Wouter, 

Aert en Jan, zonen van Aert Emmen, een verdeling hebben gemaakt van goederen, gelegen te 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 166 

Datum: 18-10-1403 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1124 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Agnees, dochter van Willem van Ghestel, 

van al haar recht in een half mud rogge uit een pacht van anderhalf mud rogge, te voldoen uit 

goederen in Udenhout, afstand heeft gedaan tot behoef van haar zoon Wouter. 

 

Nummer: 167 

Datum: 03-06-1404 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1131 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peter Haermans de helft van vier bunder heide, 

gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Henrick Wyten. 

 

Nummer: 168 

Datum: 04-10-1405 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 3236a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 351 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jan van den Schoer een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een hof, gelegen in Udenhout bij de Creytenmolen, heeft verkocht aan 

Henric Jan Syen. 

 

Nummer: 169 

Datum: 28-03-1406 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 189r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 45 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Feytmans een pacht van een half mud rogge, 

te voldoen uit zijn huis en toebehoren, gelegen in Heukelom, aan Laureyns, natuurlijk zoon 

van Peter Laureynszoen. 

 

Nummer: 170 

Datum: 30-08-1406 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1160 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Sappeel de goederen die hij van de hertog van 

Brabant in bezit had, heeft overgedragen aan Henric Gielijs Smoelneers tot behoef van de abdij 

van Tongerlo. 

 

Nummer: 171 

Datum: 01-10-1406 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2705 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 358 

Hand: 8 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert Peter Poeynenborch en Jan Jan Peters 

een pacht van achttien lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Haaren te Belver, 

hebben verkocht aan Jan Jan die Molner. 

 

Nummer: 172 

Datum: 08-12-1406 

Vindplaats: Cuijk, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Broeders Penitentienen, nr. 647a 

Editie/vermelding: Berkelmans, De Gasthuishoeven, nr. 1 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bruusten Janszoen via een evictieprocedure een 

hoeve, gelegen te Udenhout, heeft verkregen en deze heeft verkocht aan zijn zoon Bruusten. 

 

Nummer: 173 

Datum: 22-03-1407 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1167 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C68 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Michiel vanden Oerde namens de abdij van 

Tongerlo via een evictieprocedure goederen heeft verkregen die toebehoorden aan Henrick 

Bac van Westtilburg, en dat hij gemachtigd was om deze weer te verkopen. 

 

Nummer: 174 

Datum: 04-05-1407 

Vindplaats: Cuijk, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Broeders Penitentienen, nr. 647b 

Editie/vermelding: Berkelmans, De Gasthuishoeven, nr. 2 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Jan van Haren een hoeve met toebehoren en 

vier bunder beemd, gelegen in Udenhout, heeft verkocht aan Bruusten Janszoen. 

 

Nummer: 175 

Datum: 04-05-1407 

Vindplaats: Cuijk, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Broeders Penitentienen, nr. 647c 

Editie/vermelding: Berkelmans, De Gasthuishoeven, nr. 3 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Jan van Haren zijn recht in een hoeve met 

toebehoren en vier bunder beemd, gelegen in Udenhout, heeft overgegeven aan Bruusten 

Janszoen. 

 

Nummer: 176 

Datum: 12-06-1407 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Charters van de Sint-Jan, d.d. 1407 juni 12. 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Reyner Diedenzoen een stuk land, gelegen in 

Westtilburg, heeft ontvangen van Aert van den Hoeven, voor een pacht van vier lopen rogge.  
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Nummer: 177 

Datum: 09-08-1407 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 14a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Luetgaert, dochter van Jan van Haren, en 

haar zoons van al hun recht in een hoeve, die eertijds van Henric Jan van Haren was, afstand 

hebben gedaan tot behoef van Bruusten Janszoen. 

 

Nummer: 178 

Datum: 17-01-1408 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 217v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 46 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van Gilse een stuk land, gelegen in Moergestel, 

heeft ontvangen van Gherijt Henrick Godevaerts, voor een cijns van een oude zwarte en 

tweeënhalf lopen rogge. 

 

Nummer: 179 

Datum: 17-01-1408 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 218rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 47 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van Gilse een stuk land, gelegen in Moergestel, 

heeft ontvangen van Gherijt Henrick Godevaerts, voor een pacht van lopen rogge. 

 

Nummer: 180 

Datum: 30-03-1408 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 14b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden Henric Boef als man van jonkvrouw Berchten van zijn 

recht in een hoeve en toebehoren, gelegen in Udenhout, afstand gedaan tot behoef van 

Bruusten Jans zoen. 

 

Nummer: 181 

Datum: 01-05-1408 
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Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 25r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 49 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Henrick Lupprecht beloofd heeft een pacht van 

veertien lopen rogge, te voldoen uit zijn hofstad, gelegen in Oisterwijk, te voldoen aan Jacob 

van Ele Aert Houtappels zoen, provisor van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 182 

Datum: 03-06-1408 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 130 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C03 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Aert vander Hoeven beloofd heeft de 

erfdeling die zijn broers gemaakt hebben van kracht te houden? (zwaar beschadigd)  

 

Nummer: 183 

Datum: 25-06-1408 

Vindplaats: Cuijk, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Broeders Penitentienen, nr. 647d 

Editie/vermelding: Berkelmans, De Gasthuishoeven, nr. 4 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bruusten Bruusten Jans zoen een hoeve, gelegen in 

Udenhout, heeft overgedragen aan zijn vader, die deze hoeve eerder via een evictieprocedure 

had verkregen en aan zijn zoon had verkocht. 

 

Nummer: 184 

Datum: 17-09-1409 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 66r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 51 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Jan die Bont de goederen die Hubrecht 

Betten had geërfd van Gheryt den Bonten, gelegen in Westtlburg, heeft ontvangen van de 

kinderen van wijlen Hubrecht Betten, voor een pacht van een mud rogge. 

 

Nummer: 185 

Datum: 13-10-1409 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 166v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 52 
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Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Peter Toelenzoen verschillende goederen, 

gelegen nabij Haaren, heeft ontvangen van Henrick Gheryt Crillaert, voor een pacht van twee 

mud rogge. 

 

Nummer: 186 

Datum: 26-03-1410 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725g 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 387 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Priem een pacht van een lopen rogge, te 

voldoen uit een huis en hof, gelegen in Haaren te Belver, heeft verkocht aan Godevaert 

Poynenborch. 

 

Nummer: 187 

Datum: 26-03-1410 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725k 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 388 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Priem een stuk land, gelegen in Haaren te 

Belver, heeft verkocht aan Godevaert Poynenborch. 

 

Nummer: 188 

Datum: 01-04-1410 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Gijsbert vanden Broeckgasthuis, nr. 8a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C42 

Bezegeling: Vier schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat enkele inwoners in een vierschaar getuigenissen 

hebben afgelegd over een pacht van twee mud rogge, komende uit een erfdeling van goederen 

van wijlen Zebrecht van Crekelhoven. 

 

Nummer: 189 

Datum: 22-04-1410 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 21v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 53 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob van Ele Aert Houtappelssoen een pacht van 

vier lopen rogge, te voldoen uit een huis en hof, gelegen binnen Oisterwijk, heeft overgedragen 

aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 190 

Datum: 17-05-1410 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1489 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VI, p. 3 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter die Wever een pacht van tien lopen rogge, te 

voldoen uit de helft van een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Berijs van 

Oerle. 

 

Nummer: 191 

Datum: 04-11-1410 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1218 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Luetgaerden een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit zijn huis, hoeve en toebehoren, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan 

Engbrecht Peter van Riel. 

 

Nummer: 192 

Datum: 14-02-1411 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 14c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Roelof Robbrecht van Wissel al het recht dat hem 

toekomt in een hoeve en toebehoren, gelegen te Udenhout, heeft overgedragen aan Bruusten 

Jans zoen. 

 

Nummer: 193 

Datum: 23-02-1411 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 3236b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 406 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Jan Syen een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit een hof, gelegen in Udenhout bij de Creytenmolen, heeft verkocht aan Godevaert 

die Bie. 

 

Nummer: 194 

Datum: 20-04-1411 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 207v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 56 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert, natuurlijk zoon van Godevaert 

Walravens, al zijn goederen in Oisterwijk en Moergestel heeft overgedragen aan Mychiel 

vanden Oerde tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk, met voorwaarde dat 

hij en zijn vrouw een lijfpacht van twee mud rogge ontvangen. 

 

Nummer: 195 

Datum: 08-02-1412 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1249 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C41 

Bezegeling: Drie schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Joest Janssoen van alle rechten waarmee hij 

aanspraak kan maken op goederen, gelegen onder Oisterwijk, afstand heeft gedaan tot behoef 

van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 196 

Datum: 23-02-1412 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2717a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 417 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peters van Belver twee pachten, de eerste vijf 

lopen groot en de tweede een vierde lopen groot, te voldoen uit zijn goederen, heeft beloofd 

aan Godevaert Poynenborch. 

 

Nummer: 197 

Datum: 28-12-1412 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1268 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Lambrecht Jan vanden Sande een vierde deel in twee 

stukken land, gelegen in het goed Vanden Sande, heeft overgedragen aan zijn broer Daniel. 

 

Nummer: 198 

Datum: 29-01-1413 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 122r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 58 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wijtman Willem Grieten beloofd heeft een pacht 

van vier lopen rogge, te voldoen uit twee stukken land, gelegen in Udenhout, heeft beloofd aan 

Gherijt Heyman Smollertssoen. 

 

Nummer: 199 

Datum: 25-03-1413 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 185 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth Henric Costers een cijns van twaalf 

schellingen, te voldoen uit een huis en hof met toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan Jan Sappeel en Wijtman Jan Wijtmans tot behoef van de kerk van Oisterwijk. 

 

Nummer: 200 

Datum: 17-09-1413 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 221r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 59 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de provisoren van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk een huis, hof en toebehoren, gelegen in Moergestel, en andere goederen aldaar, in 

pacht heeft gegeven aan Jan Boudens, voor een pacht van twee mud en twaalf lopen rogge aan 

Godevaert Walraven. 

 

Nummer: 201 

Datum: 27-02-1414 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 181, r. 376 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan Willen een huis, hof en grond, met 

andere goederen, gelegen te Berkel, heeft ontvangen van Jan van der Teynden en Jan Franck 

Poppen. 

 

Nummer: 202 

Datum: 28-02-1414 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 181, r. 377 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan Willen een pacht van twee lopen rogge, 

te voldoen uit een huis, hof en grond, met andere goederen, gelegen te Berkel, beloofd heeft 

aan Jan Franck Poppen.  

 

Nummer: 203 

Datum: 24-06-1414 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 207r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 60 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de zonen van Aert Sterts een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit drie stukken land, gelegen in Moergestel, hebben verkocht aan Jan van 

Ele Aert Houtappelssoen, tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 204 

Datum: 05-08-1414 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 119 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 48 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Gijsbrecht Houtappels een stuk land, gelegen in 

Berkel op Wouters hofstad, heeft verkocht aan Engbrecht Willem van den Yvenlaer. 

 

Nummer: 205 

Datum: 02-02-1415 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 159r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 61 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Herman Wijtman Loeders een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen te Berkel. 

 

Nummer: 206 

Datum: 21-04-1415 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 136r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 62 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Henric Maes een pacht van een mud rogge, 

te voloden uit een stuk broekland, gelegen in Enschot, heeft verkocht aan Henrick die 

Bontwercker en diens vrouw Hillegonda. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 302. 

 

Nummer: 207 

Datum: 21-05-1415 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1315 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Juet Willem van Ghestel al haar goederen heeft 

overgedragen aan haar neef Jan, natuurlijk zoon van heer Willem, persoon van Nispen. 

 

Nummer: 208 

Datum: 26-06-1415 

Vindplaats: ‘s-Gravenhage, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad tot 1580, nr. 549a 

Editie/vermelding: Drossaers, Het archief, nr. 1037 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Back Maes een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit het goed die Eerdborne, gelegen in Westtilburg, heeft overkocht aan jonkvrouw 

Fyen vander Steenhuse. 

 

Nummer: 209 

Datum: 26-06-1415 

Vindplaats: ‘s-Gravenhage, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad tot 1580, nr. 549b 

Editie/vermelding: Drossaers, Het archief, nr. 1038 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Fye vanden Steenhuse aan Maes 

Hadewighen soen diens recht van naasting op een pacht van een mud rogge, heeft erkend, 

waarna Maes hiervan afstand heeft gedaan tot behoef van haar. 

 

Nummer: 210 

Datum: 28-06-1415 

Vindplaats: ‘s-Gravenhage, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad tot 1580, nr. 549c 

Editie/vermelding: Drossaers, Het archief, nr. 1039 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gherijt Gherijt Crillaerts een stuk land met een huis 

erop, gelegen in Westtilburg aan die Ertborn, heeft verkregen van jonkvrouw Sophie vanden 

Steenhuse, voor een pacht van een mud rogge. 

 

Nummer: 211 

Datum: 27-12-1415 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725h 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 466 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Vos een stuk land, gelegen in Haaren te 

Belver, heeft verkocht aan Godevaert Poynenborch. 

 

Nummer: 212 

Datum: 29-03-1416 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2708a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 468 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Peter Toelensoen een stuk land, gelegen in 

Haaren, heeft verkocht aan Engbrecht Engbrecht vanden Hezeacker. 

 

Nummer: 213 

Datum: 29-03-1416 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1656 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Engbrecht Engbrecht vanden Heesacker een pacht 

van veertien lopen rogge, te voldoen uit al haar goederen, heeft beloofd te voldoen aan Jan 

Aert Coelen. 
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Nummer: 214 

Datum: 28-04-1416 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725d 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 469 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Willem van Haren een stuk beemd, gelegen 

in Haaren, heeft verkocht aan Godevaert Poynenborch. 

 

Nummer: 215 

Datum: 28-04-1416 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725e 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 470 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peterszoen van een stuk beemd, gelegen in 

Haaren, afstand heeft gedaan tot behoef van Godevaert Poynenborch, die dit stuk die dag 

heeft gekocht van Willem Willem van Haren. 

 

Nummer: 216 

Datum: 28-04-1416 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725f 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 471 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peterszoen aan Godevaert Poynenborch beloofd 

heeft alle schade zal vergoeden die hem toe zal vallen uit een stuk beemd, gelegen in Haaren. 

 

Nummer: 217 

Datum: 09-05-1416 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1327 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Gheryt Snyders en zijn zuster Hillegont alle 

goederen die hen zijn toegekomen van wijlen hun vader en nog zullen toekomen van hun 

moeder hebben overgedragen aan Daneel Jans vanden Zande en diens vrouw Gyn. 

 

Nummer: 218 

Datum: 15-08-1416 
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Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 2b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elyas Engbrecht Elyas als man van Cathelinen een 

pacht van anderhalf mud rogge, te voldoen uit goederen gelegen in Westtilburg, heeft verkocht 

aan Goeswijn Goeswijn Matheeus. 

 

Nummer: 219 

Datum: 06-02-1417 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Tilburg, nr. 115 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Claus van Aerle alle goederen die hem zijn 

toegekomen na de dood van zijn tante Heylwigh Joerdens, gelegen te Berkel tot Leempoel, 

heeft overgegeven aan Engbrecht Willem van Nyvelaer. 

 

Nummer: 220 

Datum: 16-03-1417 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1343 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 9 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gherijt van Boerden een pacht van vijftien lopen 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Gherijt die Bont. 

 

Nummer: 221 

Datum: 20-09-1418 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 76rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 63 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Jan Jacops een zesde deel in een huis, hof en 

toebehoren, gelegen in Westtilburg te Oerle, heeft ontvangen van Wijtman Jan Wijtmans, zijn 

zwager, en diens vrouw Engelberen. 

 

Nummer: 222 

Datum: 03-11-1418 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1362 

Editie/vermelding: Geen 
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Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Ghijsbrecht Neven aan Daneel Jan vanden 

Zande heeft beloofd een pacht van twee lopen rogge, Antwerpse mate, te voldoen aan de 

heren van Sint-Jan in het hof geheten ter Braken. 

 

Nummer: 223 

Datum: 02-01-1419 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1364 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bartholomeeus Jan vanden Zande een achtste deel in 

verschillende erfenissen, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan zijn broer Daneel. 

 

Nummer: 224 

Datum: 06-02-1419 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 7r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 65 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aleid Wijtman die Droechscheerder en haar man 

Peter, natuurlijk zoon van heer Wouter Bac, landdeken van Hilvarenbeek, een cijns van een 

pond, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, hebben overgedragen 

aan Aert Roekeloes. 

 

Nummer: 225 

Datum: 22-04-1419 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1367 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn Jan Obrechts heeft de helft die haar 

toekomt in twee cijnzen, de eerste van twaalf en de tweede van zes oude Vlaamse groten, te 

voldoen uit goederen, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan haar broer Hubrecht. 

 

Nummer: 226 

Datum: 01-05-1419 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 3 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Herman Aert Cleynaels een cijns van zestien 

penningen, te voldoen uit een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Aert 

Willems vander Heyden. 

 

Nummer: 227 

Datum: 24-02-1420 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 26r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 66 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Melis sGroet en Henrick Henrick Wijten een 

pacht van een half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in 

Oisterwijk, hebben verkocht aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 228 

Datum: 25-03-1420 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 43r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 67 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Henrick Blanckaerts een stuk land, gelegen in 

Oisterwijk, heeft ontvangen van Wouter Jan Maes, voor een pacht van twaalf lopen rogge. 

 

Nummer: 229 

Datum: 27-04-1420 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66d 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Engbrecht vanden Heesacker zijn tochtrecht 

in een deel van een hoeve, gelegen in Udenhout aan het Clappenschoor, heeft overgedragen 

aan zijn zoon Claus. 

 

Nummer: 230 

Datum: 04-12-1420 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1391 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C41 
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Bezegeling: Vier schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan vanden Eynde namens de abdij van Tongerlo 

een evictieprocedure heeft gestart wegens de wanbetaling van een cijns van eenentwintig 

Hollandse gulden, te voldoen uit goederen gelegen te Haaren, en deze heeft verkocht aan Jan 

vanden Rode. 

 

Nummer: 231 

Datum: 07-01-1421 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 34rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 68 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Willem Kermissen cum suis meerdere pachten 

met een totale omvang van vierentwintig en een halvelopen rogge heeft verkocht aan Laureyns 

Willem vander Heyden. 

 

Nummer: 232 

Datum: 01-04-1421 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 6 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Angneese Henrick die Wijse al haar goederen heeft 

overgedragen aan Ghijsbrecht, haar wettige zoon met Jacob Ghijsbrechts. 

 

Nummer: 233 

Datum: 02-04-1421 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 5 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van wijlen Henrick die Wijse een 

erfdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk. Beschreven is het erfdeel 

van Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrechts. 

 

Nummer: 234 

Datum: 02-04-1421 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 8 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van wijlen Henrick die Wijse een 

erfdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk. Beschreven is het erfdeel 

van Jan Willems vander Heyden. 

 

Nummer: 235 

Datum: 07-04-1421 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 17v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 70 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Aert Kermis twee pachten, de 

eerste van acht lopen groot en de tweede van een lopen groot, te voldoen uit een stuk land in 

de akkers onder Oisterwijk, hebben overgedragen aan Henrick van Beecke tot behoef van de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 236 

Datum: 07-05-1421 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 7 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van wijlen Ghijsbrecht Jacobs een 

erfdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk. Beschreven is het erfdeel 

van Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrechts. 

 

Nummer: 237 

Datum: 20-06-1421 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 9 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C11 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van wijlen Claus Starts een erfdeling 

hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Udenhout. Beschreven is het erfdeel van 

Cathelinen Claus Sterts. 

 

Nummer: 238 

Datum: 01-03-1422 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 164v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 71 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 



158 
 

 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Aert Walraven een pacht van 

achtenhalf lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen te Haaren, hebben overgedragen 

aan Gerit van Meyensvoirt tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 239 

Datum: 07-05-1422 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1414 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Aert van Broechoven als man van Marie Jan 

vanden Zande een achtste deel van een hof, gelegen in Westtilburg in dat Ryllaer, heeft 

verkocht aan zijn zwager Daneel Jan vanden Zande. 

 

Nummer: 240 

Datum: 29-01-1423 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 28r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 73 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter, natuurlijk zoon van heer Wouter Back, 

landdeken van Hilvarenbeek, een pacht van vijf lopen rogge, te voldoen uit een huis en hof, 

gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Henrick van Ethen tot behoef van de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 241 

Datum: 15-05-1423 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 3018a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 583 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Engbrecht Gheryt Buckinc een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Aert Willem 

vander Heyden. 

 

Nummer: 242 

Datum: 15-06-1423 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Gijsbert vanden Broeckgasthuis, nr. 8b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Peter Stelaert een pacht van vier mud rogge, 

te voldoen uit een hoeve, gelegen in Udenhout, heeft verkocht aan heer Diderick van Haren, 

tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 243 

Datum: 28-06-1423 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1430 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Jan Willem van Nyspen heer Gielis van Dusel 

en Bruusten van Andel heeft gemachtigd om te manen een bedrag die de abdij van Tongerlo 

aan hem schuldig is wegens de koop van verschillende goederen.  

 

Nummer: 244 

Datum: 28-06-1423 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1431 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Jan Willem van Nispen een zevende deel in 

zeven delen in alle goederen die afkomstig zijn van Willem van Ghestel, heeft verkocht aan 

heer Gielis van Dusel tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 245 

Datum: 07-12-1423 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1533 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Laureyns Moelneers en zijn vrouw Kerstijn 

Henric sBrenders van al hun goederen, afkomstig van Elisabeth Symon Bacs, afstand hebben 

gedaan tot behoef van Claus Pynckeloer, hun zoon. 

Opmerking: Gevidimeerd in nr. 261. 

 

Nummer: 246 

Datum: 30-01-1424 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 7rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 74 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Roekeloes een cijns van een pond, te voldoen 

uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan zijn zwager 

Willem Sappeel. 

 

Nummer: 247 

Datum: 30-03-1425 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 66r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 78 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Hubrecht Betten en zijn zwager een pacht 

van een mud rogge, te voldoen uit goederen gelegen in Westtlburg, hebben verkocht aan 

Wijtman Wouters vanden Dael. 

 

Nummer: 248 

Datum: 10-03-1426 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 97rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 79 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 26 november 1384 (nr. 114). 

 

Nummer: 249 

Datum: 23-03-1426 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 19v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 80 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Back beloofd heeft een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit zijn huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, te voldoen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 250 

Datum: 09-04-1426 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 181, r. 538 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan vander Teynden de helft in een pacht van 

negentien lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Berkel, verkregen in een erfdeling, 

heeft overgedragen aan zijn nicht Luijtgaert Jan Poppen. 

 

Nummer: 251 

Datum: 21-09-1426 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 216r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 81 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Wouter van Gestel een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Moergestel, heeft verkocht aan Willem Willem 

die Becker. 

 

Nummer: 252 

Datum: 04-02-1427 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1125 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert Robbrecht van Gheffen een pacht van 

een mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Helvoirt, heeft verkocht aan Henrick Jan 

vanden Doren. 

 

Nummer: 253 

Datum: 05-03-1427 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1511 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Heylwich Wouter Toyt de helft in twee stukken land, 

gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Daneel Jan vanden Zande. 

 

Nummer: 254 

Datum: 09-03-1427 

Vindplaats: Brussel, ARA, Kerkelijke Archieven, Sint Geertrui te Leuven, nr. 1205 

Editie/vermelding: Buntinx, Inventaire, p. 258 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat er een overeenkomst heeft plaatsgevonden tussen 

Mechteld, weduwe van Willem Mertens, cum suis enerzijds en Margriet Peter Putkupe 
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anderzijds over een pacht van acht mud rogge, te voldoen uit een veld, gelegen binnen 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 255 

Datum: 07-04-1427 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2711 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 648 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Claus Nerics een stuk land, gelegen in Haaren 

in die Brake, heeft verkocht aan Engbrecht Engbrecht vanden Hezeacker. 

 

Nummer: 256 

Datum: 21-05-1427 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Tilburg, nr. 5 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Didderic vander Elst goederen, gelegen in 

Westtilburg, via een evictieprocedure heeft verkregen en vervolgens verkocht aan Jan Jan die 

Moelneer. 

 

Nummer: 257 

Datum: 12-12-1427 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1505 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Reyneer van Broechoven een stuk land, gelegen in 

Westtilburg, heeft overgedragen aan Jan die Bye. 

 

Nummer: 258 

Datum: 24-06-1428 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 35v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 85 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Willem van Esch en Hadewich Willem die Cuper 

een pacht van tien lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in 

Oisterwijk, hebben overgedragen aan Gherijt Bock. 
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Nummer: 259 

Datum: 18-05-1429 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 188rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 86 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Gielis van Ethen enkele stukken land, 

gelegen te Heukelom, heeft ontvangen van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk, voor 

een pacht van een mud rogge. 

 

Nummer: 260 

Datum: 01-07-1429 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1532 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Jan Pynckeler heeft zijn recht in een pacht van 

vier mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan Jan vanden 

Rode. 

 

Nummer: 261 

Datum: 01-07-1429 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1533 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 7 december 1423 (nr. 245), waarna 

Claus Jan Pynckeler belooft deze brief te zullen overhandigen aan Jan vanden Rode telkens 

wanneer deze hem nodig heeft. 

 

Nummer: 262 

Datum: 02-08-1429 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1535 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Jan Pynckeloer heeft bekend dat Jan vanden 

Rode een bedrag heeft betaald die hij Claus schuldig was wegens de koop van zijn recht in een 

pacht. 

 

Nummer: 263 
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Datum: 23-01-1430 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 50v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 83 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Claus Steyne zijn recht in een pacht van twaalf 

lopen rogge, te voldoen uit het goed te Kerkhoven, heeft overgedragen aan zijn zoon 

Laureyns. 

 

Nummer: 264 

Datum: 24-01-1430 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 50v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 84 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureyns Jacob Steynen zijn recht in een pacht van 

twaalf lopen rogge, te voldoen uit het goed te Kerkhoven, heeft overgedragen aan zijn oom 

Laureyns Willem vander Heyden. 

 

Nummer: 265 

Datum: 17-02-1430 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 145r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 87 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C06 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aelbrecht Jan Lupprecht een pacht van zes lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd aan Coenraet van 

Boechem. 

 

Nummer: 266 

Datum: 05-06-1430 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 37v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 88 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C06 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Thomas Willem Nellen een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit zijn huis, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Laureyns Willem 

vander Heyden. 

 

Nummer: 267 

Datum: 27-08-1430 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1558 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bartholomeeus Gherijt Smoelneers een stuk land, 

gelegen in Westtilburg in Oerle, heeft overgedragen aan Thomas Wouter die Nuwe, voor een 

pacht van vier lopen rogge. 

 

Nummer: 268 

Datum: 29-01-1431 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1243 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henric Claus van Laerhoven de helft in een beemd, 

gelegen in Vught, in huwelijkse voorwaarde heeft overgedragen aan zijn zwager Aert 

Ackerman, gehuwd met Elisabeth Claus van Laerhoven. 

 

Nummer: 269 

Datum: 11-03-1431 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sophiae Domus in Vught, nr. 78, r. 67 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Willem Loder een zesde deel in een beemd, 

gelegen te Udenhout, heeft verkocht aan Engbrecht Claus Sterts tot behoef van de kinderen 

van wijlen diens broer Claus. 

 

Nummer: 270 

Datum: 11-04-1431 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 217r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 89 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Wouter van Meyensvoert een mud rogge uit 

een pacht van twee mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in 

Moergestel te Stock, heeft verkocht aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 271 

Datum: 10-05-1431 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 181, r. 586 



166 
 

 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Aert Peynenborch een pacht van vier lopen 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen te Berkel, heeft verkocht aan Claus Jan vander Straten. 

 

Nummer: 272 

Datum: 29-08-1431 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 72r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 90 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Sterts een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit een stuk land genaamd den Bredenacker, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht 

aan Wijtman Wouter vanden Dael. 

 

Nummer: 273 

Datum: 27-07-1432 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2715 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 751 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden datJan Wouter Poynenborch een stuk land, gelegen in 

Haaren in die Gheversbrake, heeft verkocht aan Engbrecht Engbrecht vanden Heesacker. 

 

Nummer: 274 

Datum: 23-01-1433 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 26v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 92 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Aert Robben een stuk land, gelegen in 

Oisterwijk op de Hoeven, heeft gepacht van de kinderen van Erijt sBeren, voor een pacht van 

twaalf lopen rogge. 

 

Nummer: 275 

Datum: 04-03-1433 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 217v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 93 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Wouter van Meyensvoert een cijns van een 

oude zwarte en tweeënhalf lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Moergestel, 

heeft overgedragen aan Ghijsbrecht de Mesmaker. 

 

Nummer: 276 

Datum: 09-03-1433 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1610 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan van Goch cum suis een verdeling heeft 

gemaakt van goederen van wijlen Reyner Smoerneers, gelegen in Westtilburg te Oerle. 

 

Nummer: 277 

Datum: 02-04-1433 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1625 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Lambrecht Franck vanden Laer een pacht van een 

lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg bij dat Rylant, heeft verkocht 

aan Daneel Jan vander Zande. 

 

Nummer: 278 

Datum: 03-05-1433 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 148rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 94 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Henrick Lupprecht en zijn zwager Gheryt een 

pacht van dertig lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Oisterwijk en Haaren, 

hebben overgedragen aan Aert vander Heyden. 

 

Nummer: 279 

Datum: 29-06-1433 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Charters van de Sint-Jan, d.d. 1433 juni 29. 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Dideric Blocman een beemd, gelegen in 

Udenhout, in huwelijkse voorwaarden heeft overgegeven aan zijn zoon Dideric, tevens tot 

behoef van diens zuster Mechteld om levenslang te bezitten. 

Opmerking: Eveneens gevidimeerd in nr. 298. 

 

Nummer: 280 

Datum: 15-01-1434 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 18v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 95 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Reyner die Bont en zijn broer Jan een pacht 

van een half mud rogge, te voldoen uit een huis, gelegen in Kerkhoven, hebben beloofd te 

voldoen aan Aert Willem vander Heyden. 

 

Nummer: 281 

Datum: 01-03-1434 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 159rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 96 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Dideric Piggen een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Berkel, heeft overgedragen aan Jan Gijsbrecht 

Hannen. 

 

Nummer: 282 

Datum: 06-11-1434 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 165rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 97 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Jacob Ghijsbrecht een stuk land, gelegen te 

Haaren, heeft ontvangen van Henric Gherijt Crillaert, voor een pacht van anderhalf mud 

rogge. 

 

Nummer: 283 

Datum: 11-12-1434 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Tilburg, nr. 18 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Juet Wijtman vanden Dael de helft in een hoeve, 

gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan Hessel Herman Moelneer, voor een pacht van 

vijf mud rogge. 

 

Nummer: 284 

Datum: 14-02-1435 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 74rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 98 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Stert twee stukken land, gelegen in 

Westtilburg, heeft verkregen van Willem Henrick Priem, voor een pacht van vierenhalf lopen 

rogge. 

 

Nummer: 285 

Datum: 05-03-1435 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot Begijnhof van ‘s-Hertogenbosch, nr. 193 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief Groot Begijnhof I-II, p. 63 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Zeger Jan Zegers een stuk land genaamd Wryters 

hof, gelegen in Udenhout op Wynckel, heeft verkregen van Jan Henrick Vendijc voor een 

pacht van een mud rogge.  

 

Nummer: 286 

Datum: 18-03-1435 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 14b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureyns vander Heyden als provisor van de Tafel 

van de Heilige Geest via een evictieprocedure een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft 

verkregen en deze heeft verkocht aan Aert Ackermans. 

 

Nummer: 287 

Datum: 07-05-1436 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 2a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Goeswijn Goeswijn Matheus een 

half mud rogge uit een pacht van anderhalf mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in 

Tilburg, in erfwisseling hebben overgedragen aan hun moeder Heylwich Engbrecht van Riel. 

 

Nummer: 288 

Datum: 06-11-1436 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 294 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C56 

Bezegeling: Gemeenschapszegel 

Datering: kerkelijk 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij twee bunder erf, gelegen binnen de gemene 

gronden van Oisterwijk op Wippenhout, heeft verkocht aan Peter Jan die Greve. 

 

Nummer: 289 

Datum: 10-02-1437 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2718a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 821 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C06 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan van Loen van hun recht in vijf 

stukken land, gelegen te Belver in de akkers, afstand hebben gedaan tot behoef van hun broer 

Daneel. 

 

Nummer: 290 

Datum: 01-06-1437 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 40 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth Claus Sculenborchs een huis, hof en land, 

gelegen te Goirle, via een evictieprocedure heeft verkregen en dit vervolgens heeft laten 

verkopen aan Jan van der Elst. 

 

Nummer: 291 

Datum: 25-11-1437 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Gijsbert vanden Broeckgasthuis, nr. 2c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gherijt Jan van Leyenberch een stuk land, gelegen in 

Udenhout aan de Wynckel, heeft overgedragen aan Peter Peter Collaert voor een pacht van 

zevenentwintig lopen rogge. 

 

Nummer: 292 

Datum: 30-12-1437 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 36rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 101 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Agnees Bartholomeeus die Wijt een pacht van zes 

lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te 

voldoen aan Gheryt Bock. 

 

Nummer: 293 

Datum: 06-05-1438 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 79v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 102 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Wouter Back een pacht van veertien lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft beloofd te voldoen aan de 

kinderen van Jan Wouter Back. 

 

Nummer: 294 

Datum: 22-06-1438 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2718b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 839 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Daneel Jan van Loen vijf stukken land, gelegen in 

Belver in de akkers, heeft overgedragen aan Jan Claus Somers. 

 

Nummer: 295 

Datum: 25-08-1438 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 173 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan van Catwijck en Aert Aert Nouden soen een 

erfwisseling hebben gemaakt van goederen gelegen te Heukelom. 
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Nummer: 296 

Datum: 27-09-1438 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1721 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Henrick van Buerden een pacht van 

drie lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, hebben overgedragen 

aan Jan Wouter Back tot behoef van de abdij van Tongerlo.  

 

Nummer: 297 

Datum: 24-01-1439 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 12 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Bock aan Aelbrecht Jan vanden Dijck diens 

recht van naasting op een pacht van een mud rogge heeft erkend, waarna Aelbrecht hiervan 

afstand heeft gedaan tot behoef van Gheryt. 

 

Nummer: 298 

Datum: 29-02-1439 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Charters van de Sint-Jan, d.d. 1439 feb 29. 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 29 juni 1433 (nr. 279). 

 

Nummer: 299 

Datum: 17-05-1439 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1736 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan Jan Zegers de helft van een stuk 

land, gelegen in Westtilburg aan Conincxvoert, hebben verkocht aan Daneel Jan vander Zande. 

 

Nummer: 300 

Datum: 22-07-1439 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1982 
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Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 16 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Dirck Belen een pacht van twee mud 

rogge, te voldoen uit zijn huis, gelegen in Oisterwijk, en goederen, gelegen in Enschot, heeft 

overgedragen aan zijn zoon Jan, geboren uit het eerse huwelijk. 

 

Nummer: 301 

Datum: 11-08-1439 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 121r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 104 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Gherijt Brievinck en zijn vrouw Maria Jan 

Aert Langerbeen een stuk land, gelegen in Berkel, hebben verkregen van Peter Henric vanden 

Woude, voor een pacht van vier lopen rogge. 

 

Nummer: 302 

Datum: 16-08-1439 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 136r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 105 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk vidimeren de oorkonde van 21 april 1415 (nr. 206). 

 

Nummer: 303 

Datum: 23-08-1439 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 68r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 106 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan die Clerck een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Westtilburg, heeft opgedragen aan Peter 

die Greve tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest. 

 

Nummer: 304 

Datum: 23-09-1439 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 13 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Bock als man van Kathelijn Claus Sterts een 

stuk land, gelegen in Udenhout, heeft verkocht aan zijn zwager Claus Claus Sterts. 

 

Nummer: 305 

Datum: 23-09-1439 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 36v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 107 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Bock twee pachten, de eerste van tien lopen 

rogge groot en de tweede van zes lopen groot, heeft overgedragen aan Laureyns vander 

Heyden als provisor van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 306 

Datum: 19-02-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 17r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 108 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Willem van der Heyden een pacht van een 

half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Kerkhoven, heeft 

overgedragen aan zijn broer Laureyns als provisor van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 307 

Datum: 22-02-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 23 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Engbrecht Schenck[...] hun deel in 

verschillende pachten, te voldoen uit goederen in Berkel, overgedragen aan Peter Jan van 

Beerse en Jan Dirck van Esch, voor een pacht van drie mud en een lopen rogge (beschadigd). 

 

Nummer: 308 

Datum: 31-03-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 22 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Goeswijn Groys en Kathelijn een 

verdeling hebben gemaakt van diens goederen (zwaar beschadigd). 

 

Nummer: 309 

Datum: 27-04-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 156rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 109 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Henrick die Coninck een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Berkel, heeft verkocht aan de Tafel 

van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 310 

Datum: 20-06-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 120r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 110 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Langerbeens een pacht van negen lopen 

rogge, te voldoen uit zijn huis en hof, gelegen in Berkel, heeft beloofd te voldoen aan Aert 

Henrick Tielkens. 

 

Nummer: 311 

Datum: 23-10-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 17bis 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Claeszoen een stuk land genaamd de Huysacker, 

gelegen in Moergestel, heeft verkocht aan Erijt [...] (zwaar beschadigd). 

 

Nummer: 312 

Datum: 25-11-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 38v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 113 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Peter Vervijns een pacht van vier lopen rogge, 

te voldoen uit een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan de Tafel van 

de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 313 

Datum: 11-12-1440 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Tilburg, nr. 7 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Godevaert die Vet, acht lopen rogge uit 

verschillende pachten, te voldoen uit goederen, gelegen in Westtilburg, heeft verkocht aan 

Gijsbrecht Peter Ebghelen Zegers. 

 

Nummer: 314 

Datum: 19-04-1441 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2026 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 29 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan de Slootmaker een stuk land, gelegen in 

Westtilburg bij Corvel, heeft verkocht Zebrecht Aert vander Hoeven. 

 

Nummer: 315 

Datum: 07-07-1441 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2034 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 31 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Henrick Vendijc de helft van een beemd 

genaamd dat Heytschebroec, gelegen in Udenhout, heeft overgedragen aan zijn zwager Jan 

Wouter Vannys. 

 

Nummer: 316 

Datum: 12-02-1442 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 38rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 115 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureyns Willem vander Heyden een pacht van een 

half mud rogge, te voldoen uit een deel van een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, 
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heeft overgedragen aan Jan Jan Wijtmans als provisor van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 317 

Datum: 11-04-1442 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 214rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 117 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert van Boemel als weduwnaar van Aleid, 

eerder weduwe van Michiel vanden Oerde, heeft ingestemd met de schenking van twaalf lopen 

rogge uit een pacht van twee mud rogge, te voldoen uit goederen in Moergestel en Udenhout, 

door Aleyt aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk gelegateerd. 

 

Nummer: 318 

Datum: 24-05-1442 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1800 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels  

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Daneel vander Zande de goederen die afkomstig 

zijn van wijlen zijn vader, heeft verkregen van zijn broers Adriaen en Michiel en zusters 

Kathelijn en Sophie. 

 

Nummer: 319 

Datum: 29-04-1443 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2066 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 38 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Wouter Back zijn tochtrecht in een pacht van 

twaalf lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Westtilburg in Oerle, 

heeft overgedragen aan zijn kinderen uit het eerste huwelijk. 

 

Nummer: 320 

Datum: 29-04-1443 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2067 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 38 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 



178 
 

 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan Wouter Back uit diens eerste 

huwelijk een pacht van twaalf lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen 

in Westtilburg in Oerle, hebben overgedragen aan hun vader. 

 

Nummer: 321 

Datum: 13-05-1443 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2068 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief VIII, p. 38 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Wouter Back een pacht van twaalf lopen rogge, 

te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Westtilburg in Oerle, heeft overgedragen 

aan Zebrecht Aert vander Hoeven. 

 

Nummer: 322 

Datum: 28-10-1443 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1827 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels  

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn Peter Engelen en haar schoonzoon Aert 

Aert Smeeds hebben een pacht van vier lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in 

Westtilburg, overgedragen aan Henrick Jan Bloemaerts. 

 

Nummer: 323 

Datum: 28-10-1443 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1828 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels  

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Mathijs Godevaert Rosen een pacht van vier lopen 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Tilburg, heeft verkocht aan heer Franck Willem van 

Ghestel. 

 

Nummer: 324 

Datum: 05-02-1444 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 72 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Langerbeens een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te 

voldoen aan Aert Wouter Langerbeens tot behoef van de kinderen van Reyner Smolneers. 

 

Nummer: 325 

Datum: 11-02-1444 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 72r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 119 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Embrecht Aert die Greve een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een stuk and, gelegen in Westtilburg, heeft overgedragen aan de Tafel van 

de Heilige Geest en het Heilig Kruisaltaar in de kerk van Oisterwijk, elk voor de helft. 

 

Nummer: 326 

Datum: 24-02-1444 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 181, r. 730 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat drie schoonzonen van wijlen Jan Franck Poppen drie 

vierde delen in een pacht van vierentwintig lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en 

goederen, gelegen in Berkel, hebben overgedragen aan Engbrecht Jan Borchmans, hun zwager. 

 

Nummer: 327 

Datum: 10-06-1444 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 15 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Appels een rente van twee Rijnsgulden, te 

voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, aan Hubrecht van Oesterhout 

tot behoef van Henrick van Ele, doctor in medicijnen te Brussel (ernstig beschadigd, aangevuld 

naar ORA, R. 154, fol. 24r). 

 

Nummer: 328 

Datum: 08-01-1445 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2730 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 965 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van wijlen Peter vanden Loe de helft in 

drie stukken land, gelegen in Belveren en Esch, hebben overgedragen aan Engbrecht 

Godevaert Peynenborch, voor een pacht van eenentwintig lopen rogge. 

 

Nummer: 329 

Datum: 22-02-1445 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 14 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Engbrecht Stert cum suis van een pacht van 

zes lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Belver, afstand heeft gedaan tot behoef 

van Claus Claus Stert. 

 

Nummer: 330 

Datum: 21-03-1445 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 61r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 122 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan, natuurlijk zoon van heer Willem Brocken, een 

huis, hof en toebehoren heeft overgedragen aan Jan Wouter vander Stegen, voor een pacht van 

zesentwintig lopen rogge. 

Opmerking: Nogmaals ingeschreven op fol. 146r. 

 

Nummer: 331 

Datum: 24-03-1445 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 187r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 123 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Denys Aert vander Diesen een pacht van vijf zester 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen te Heukelom, heeft overgedragen aan de Tafel van 

de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 332 

Datum: 19-08-1445 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 15 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adam Jacob van Ghestel een stuk land genaamd dat 

Hoefken, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Margriet, echtgenote van Willem van 

Brakel. 

 

Nummer: 333 

Datum: 24-12-1445 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 48v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 124 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jan die Greve een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan 

Jan, natuurlijk zoon van Aert Wolfaerts. 

 

Nummer: 334 

Datum: 02-03-1446 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 122r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 126 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Juet Wijtman vanden Dael een pacht van vier lopen 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Udenhout, heeft overgedragen aan Laureyns Willen 

vander Heyden tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 335 

Datum: 10-06-1446 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 98r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 127 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Jan die Weder twaalf lopen rogge uit twintig 

lopen rogge in een pacht van vijf mud rogge, te voldoen uit een goed, gelegen in Esch, heeft 

verkocht aan Claus Henrick vanden Dijck. 

 

Nummer: 336 

Datum: 14-08-1446 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 16a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gherijt Buckinck een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Heukelom, heeft verkocht aan Andries Jan Heyen. 

 

Nummer: 337 

Datum: 03-02-1447 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 4r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 128 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de provisoren van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk een verdeling met Jan Wouter Poynenborch heeft aangegaan, waarbij de Tafel een 

cijns van een halve pond, te voldoen uit goederen, gelegen in Kerkhoven, heeft verkregen. 

 

Nummer: 338 

Datum: 03-02-1447 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 118r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 129 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Langerbeens een pacht van drie lopen 

rogge, te voldoen uit zijn huis, hof en land, gelegen in Berkel, heeft beloofd te voldoen aan 

Aert Henrick Tielkens. 

 

Nummer: 339 

Datum: 16-04-1447 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 90r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 130 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Lambrecht Jan vanden Gheyn een pacht van tien 

lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft beloofd te betalen aan 

zijn nicht Engelberen Wynric vanden Gheyn. 

 

Nummer: 340 

Datum: 22-09-1447 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 39v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 131 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jacob van Eyndoven een pacht van zes lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land genaamd die Laeracker, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd 

te voldoen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 341 

Datum: 05-12-1447 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 17 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat het corpus met toestemming van de hertog 

toestemming heeft gegeven aan de zusters van Catherinenberg in Oisterwijk om de 

gemeenschappelijke gronden te gebruiken. 

 

Nummer: 342 

Datum: 14-02-1448 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 90rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 133 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Engelberen Wynric vanden Gheyn een pacht van 

tien lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft overgedragen aan 

Laureyns Willem vander Heyden. 

 

Nummer: 343 

Datum: 10-05-1448 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 76v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 135 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wijtman en Lambrecht, zonen van Henric vanden 

Nuwenhuys, een pacht van zeven lopen rogge, te voldoen uit een deel van een huis, gelegen in 

Westtilburg, hebben overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk, op 

voorwaarde dat deze jaarlijks brood zal uitdelen onder de armen. 

 

Nummer: 344 

Datum: 23-05-1449 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 128 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Gyelijs van Ethen een zesterzaad land, 

gelegen in Heukelom in de akkers, heeft verkocht aan Ambrosius Jan vander Stegen. 

 

Nummer: 345 

Datum: 07-06-1449 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 219 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Jan Quap een erfdeling hebben 

gemaakt van diens goederen, gelegen in Udenhout. 

 

Nummer: 346 

Datum: 04-07-1449 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 73 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Reyner Smoelneers een pacht 

van een half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Berkel, hebben 

overgedragen aan Henrick Henrics van Beke. 

 

Nummer: 347 

Datum: 06-11-1449 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 19 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Jan Poynenborch van verschillende stukken 

land, gelegen in Haaren, en enkele pachten afstand heeft gedaan tot behoef van zijn zwager 

Claus Claus Sterts. 

 

Nummer: 348 

Datum: 17-04-1450 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 108r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 140 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert Aert Leyten een pacht van zes lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Helvoirt, heeft overgedragen aan de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk. 
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Nummer: 349 

Datum: 24-05-1450 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1900 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels  

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn Daneels vanden Sande alle goederen van 

haar ouders, hebben verkocht aan haar broers Adriaen en Michiel, eveneens tot behoef van 

hun zusters Sophie. 

 

Nummer: 350 

Datum: 16-06-1450 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Gijsbert vanden Broeckgasthuis, nr. 2b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Peter Collaert, en haar 

dochter Elisabeth een stuk land, gelegen in Udenhout aan de Wynckel, hebben overgedragen 

aan Gherijt Jan van Leyenberch. 

 

Nummer: 351 

Datum: 20-12-1450 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 2238 

Editie/vermelding: Kappelhof, Archief IX, p. 31-2 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jacob Hessels het recht van gebruik van de 

gemeenschappelijke gronden in Oisterwijk, verbonden aan het goed van Peter, heeft 

overgedragen aan Aert Appels tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 352 

Datum: 21-12-1450 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Zegelkast, nr. 94 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C67 

Bezegeling: Gemeenschapszegel 

Datering: kerkelijk 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij hebben ingestemd met de overdracht van het recht 

van gebruik van de gemeenschappelijke gronden in Oisterwijk, verbonden aan het goed van 

Peter Jacob Hessels, door deze overgedragen aan Aert Appels tot behoef van de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk. 
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Nummer: 353 

Datum: 26-04-1451 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 215v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 142 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Willem die Becker en zijn zoon Jan een 

pacht van een half mud rogge, te voldoen uit een beemd, gelegen in Moergestel, hebben 

overgedragen aan Henrick Kepken tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 354 

Datum: 03-07-1451 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 20 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan en Willem, zonen van wijlen Gheryt Wijten, een 

heideveld, gelegen in Enschot, hebben verkocht aan Jan Ghijben Willems. 

 

Nummer: 355 

Datum: 26-04-1451 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 137v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 143 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gheryt Wijten een pacht van half mud rogge, te 

voldoen uit goederen, gelegen in Enschot, had verkocht aan Kathelijn, weduwe van Gheryt 

Bock. 

 

Nummer: 356 

Datum: 11-10-1452 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 21 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de zonen van wijlen Jan Henrick Lupprecht van alle 

goederen hen na de dood van hun oom Joerden Henrick Lupprecht toegekomen afstand 

hebben gedaan tot behoef van Margriet, weduwe van Willem van Brakel. 

 

Nummer: 357 
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Datum: 02-11-1452 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 135rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 148 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Peter Piggen een pacht van een half mud, te 

voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Enschot, heeft verkocht aan Aert Peter vanden 

Wiel.  

 

Nummer: 358 

Datum: 13-12-1452 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 23 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Jacob Pauwels een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Enschot, heeft overgedragen aan Gijsbrecht 

Korstiaen Gijsbrechts. 

 

Nummer: 359 

Datum: 13-12-1452 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 24 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Korstiaen Gijsbrechts aan zijn zoon 

meester Jan diens recht van naasting op een pacht van een half mud rogge, heeft erkend, 

waarna meester Jan hiervan afstand heeft gedaan tot behoef van zijn vader. 

 

Nummer: 360 

Datum: 20-02-1453 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 22 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C46 

Bezegeling: Zes schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan en Henrick, zonen van Jan Wijtmans, in een 

vierschaar verklaringen hebben afgelegd omtrent een pacht van tweeënhalf mud rogge. 

 

Nummer: 361 

Datum: 19-03-1453 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2724 
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Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1106 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Marij, weduwe van Henrick Weyhaes, met haar 

kinderen, van hun recht in alle goederen van Pauwels Willem vanden Nuwenhuys afstand heeft 

gedaan tot behoef van deze Pauwels. 

 

Nummer: 362 

Datum: 04-04-1453 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 121rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 150 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Henrick vanden Woude een pacht van vier 

lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen te Berkel, heeft overgedragen aan de Tafel 

van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 363 

Datum: 29-05-1453 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 40rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 151 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Leunis Gijsbrecht van Megen een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan de Tafel van 

de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 364 

Datum: 29-05-1453 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 119r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 153 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Stheven Henrick vander Amervoert een pacht van 

vier lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Berkel, heeft overgedragen 

aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

Opmerking: De datering van zowel het afschrift (29-03-1453) als Fasel (29-03-1454) is onjuist. Vgl. de 

datering van de minuutakte: Tilburg, RA, ORA, inv. nr. R. 161, fol. 17r. 

 

Nummer: 365 

Datum: 11-01-1455 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1946 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Mercelis Wijten twee stukken land, gelegen 

in Enschot, en een pacht van vier lopen rogge heeft overgegeven aan Gielis Gherijt van 

Boerden, voor een pacht van een mud rogge. 

 

Nummer: 366 

Datum: 25-02-1455 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1139 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Willem van Laerhoven, haar 

recht op de goederen van haar broer, Engbrecht Godevaert Poynenborch, heeft overgedragen 

aan haar kinderen. 

 

Nummer: 367 

Datum: 07-03-1455 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 73rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 156 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jacob van Laerhoven de helft van een pacht van 

een mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft overgedragen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 368 

Datum: 12-05-1455 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 25 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan Wijtmans verklaart goederen, gelegen te 

Oisterwijk, en enkele erfpachten heeft beheerd als rentmeester van heer Gijsbrecht van Ele, 

kanunnik in Tongeren, en diens zuster Kathelijn, en over deze goederen aldus geen rechten zal 

opeisen. 

 

Nummer: 369 

Datum: 09-08-1455 
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Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1947 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick en Aleid, kinderen van Jan Henrick 

Obrechts, hun deel in een stuk land, gelegen in Westtilburg, hebben overgedragen aan hun 

zwager Jan Jan Vrients. 

 

Nummer: 370 

Datum: 24-09-1455 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 98v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 158 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Henrick vanden Dijck cum suis twaalf lopen 

en acht lopen uit een pacht van vijf mud rogge hebben verkocht aan Adriaen Melis van 

Besoyen. 

 

Nummer: 371 

Datum: 13-10-1455 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 133rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 159 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van wijlen Jan die Bont hun vier vijfde 

delen in een huis, hof en land, gelegen in Enschot, hebben overgedragen aan hun zwager Jan 

Claes Vrient, voor een pacht van een half mud rogge. 

 

Nummer: 372 

Datum: 28-10-1455 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 94 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Wouter vander Steghen het recht in een 

hoeve, gelegen in Udenhout, met al het vee en toebehoren, heeft overgedragen aan Jan 

Laureyns Lonen. 

 

Nummer: 373 

Datum: 04-11-1455 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725a 
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Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1151 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Willem van Laerhoven zijn deel in het recht 

op de goederen die zijn moeder van haar broer had geërfd, heeft overgedragen aan Jan die Bye 

tot behoef van Jan Peter Daneels,  

 

Nummer: 374 

Datum: 04-11-1455 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725c 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1152 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Godevaert Peter Poynenborch heeft verklaard het 

recht van naasting te bezitten op het gedeelte van de goederen die Jacob van Laerhoven had 

overgedragen aan Jan Peter Daneels. 

 

Nummer: 375 

Datum: 04-11-1455 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725i 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1153 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Godevaert Poynenborch al zijn goederen heeft 

verkocht aan zijn neef Jacob Willem van Laerhoven, voor een bedrag van twee gouden Rijders 

aan zijn kinderen na de dood van Peter en zijn vrouw. 

 

Nummer: 376 

Datum: 04-11-1455 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2725l 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1154 

Hand: 10 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Willem van Laerhoven aan Godevaert Peter 

Poynenborch diens recht van naasting op alle goederen van Peter Goyaert Poynenborch, heeft 

erkend. 

 

Nummer: 377 

Datum: 21-06-1456 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 86r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 160 
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Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Gheryt Crillaert een pacht van drieënhalf 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Westtilburg, heeft beloofd te 

voldoen aan zijn zoon Willem. 

 

Nummer: 378 

Datum: 19-10-1456 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 165v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 161 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Aert vander Hoeven een pacht van 

anderhalf mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen te Haaren, heeft verkocht aan zijn 

zwager heer Adriaen Anchem Molders. 

 

Nummer: 379 

Datum: 16-11-1456 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 27r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 162 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Peter Wouters een pacht van twaalf lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Tyelman Tyelman 

Hoift. 

 

Nummer: 380 

Datum: 18-02-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 75 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat broeder Willem van Gestel, procureur van het 

klooster Korsendonk, een vierde deel van een beemd, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan Jan Buckinc tot behoef van de Lieve Vrouwebroederschap in Oisterwijk. 

 

Nummer: 381 

Datum: 16-02-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 113v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 163 

Hand: n.v.t. 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt van Houtum als man van Elisabeth Willem 

van Erpe een pacht van een mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Udenhout, 

heeft verkocht aan heer Adriaen Anchem Molders. 

 

Nummer: 382 

Datum: 22-02-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 117rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 164 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Gijsbrecht van Ele, kanunnik te Tongeren, een 

pacht van vier mud rogge, te voldoen uit een stuk beemd, gelegen in Udenhout, heeft 

overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 383 

Datum: 26-06-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 133v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 165. 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick die Bont de jongste een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Enschot, heeft verkocht aan 

Wouter van den Ele. 

 

Nummer: 384 

Datum: 07-12-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 48v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 168 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Wolfaerts een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen 

aan Jan Henric vanden Doren als provisor van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 385 

Datum: 12-12-1457 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 75r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 141 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Henrick Priems een pacht van 

vierenhalf lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Westtilburg, hebben overgedragen 

aan Jan Wijtman als provisor van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

Opmerking: Datering van Fasel (12-12-1450) is onjuist. 

 

Nummer: 386 

Datum: 07-01-1459 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 124rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 169 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Henrick van Stralen een pacht van tien lopen 

rogge heeft overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk, op voorwaarde dat 

hij een lijftocht van zes lopen rogge behoudt, waarvan twee lopen voor de altaristen in de kerk 

van Oisterwijk. 

 

Nummer: 387 

Datum: 13-02-1459 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 177 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Geertruid Gherit Scilders een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit twee hoven, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan Willem 

Jan Quisthout. 

 

Nummer: 388 

Datum: 02-11-1459 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 167rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 171 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Aert Noyens met zijn zusters een mud 

rogge uit een pacht van twee mud rogge, te voldoen uit een goederen, gelegen bij Haaren, heeft 

overgedragen aan heer Adriaen Anchem Molners 

 

Nummer: 389 

Datum: 24-11-1459 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 27a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Peter vanden Wyele als weduwnaar van Magriet 

Mathijs van Hukelem zijn tochtrecht in twee stukken land, gelegen in Heukelom in de akkers, 

heeft overgegeven aan zijn kinderen. 

 

Nummer: 390 

Datum: 24-11-1459 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 27b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 11 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Aert Peter vanden Wyele een stuk 

land, gelegen in Heukelom in de akkers, waarvan hun vader zijn tochtrecht heeft overgedragen, 

hebben verkocht aan Aert Jan Wolfs. 

 

Nummer: 391 

Datum: 24-11-1459 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 27e 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C66 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Aert Peter vanden Wyele een stuk 

land, gelegen in Heukelom in de akkers, waarvan hun vader zijn tochtrecht heeft overgedragen, 

hebben verkocht aan Aert Jan Wolfs. 

 

Nummer: 392 

Datum: 06-05-1460 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 28 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C49 

Bezegeling: Vier schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Willem Jan Bieen namens de zusters van 

Catherinenberg in Oisterwijk heeft verklaard dat hun ‘heymelycheit’ op hun eigen grond staat 

en de stroom nooit heeft belemmerd. 

 

Nummer: 393 

Datum: 31-05-1460 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Cartularium C, fol. 179v 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert en Thomas, zonen van Jan Priem, een pacht 

van veertien lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Helvoirt, hebben verkocht aan 

hun broer Jan. 

 

Nummer: 394 

Datum: 09-12-1460 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66h 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat nadat Peter Wijtman Huben een stuk beemd, 

gelegen in Udenhout, had overgedragen aan zijn broer Wouter, deze van alle goederen van 

wijlen zijn vader afstand heeft gedaan tot behoef van Peter. 

 

Nummer: 395 

Datum: 08-04-1461 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sophiae Domus in Vught, nr. 54 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan en Heylwich, kinderen van Peter vander Wou, 

een stuk land, gelegen in Enschot, waarvan hun vader zijn tochtrecht aan hen had 

overgedragen, hebben verkocht aan Jan Embrecht Leyten. 

 

Nummer: 396 

Datum: 28-09-1461 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 120rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 174 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat jonkvrouw Johan Dirc vander Merwen een pacht 

van twaalf lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Berkel, hebben 

overgedragen aan Jacob Jan van der Elst tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 397 

Datum: 09-07-1463 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Mariëndonk en Mariënkroon, nr. 505, r. 1107 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goyaert Goyaert van Nerven een pacht van twee 

mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Tilburg, heeft overgedragen aan zijn broer 

Berthout. 

 

Nummer: 398 

Datum: 09-09-1463 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 153r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 177 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aleid Wouter Vrancken verklaard heeft een cijns van 

een Vlaamse plak en een pacht van zes lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, 

gelegen in Oisterwijk, schuldig te zijn aan Aert Aert Back, waarvan de schepenoorkonde 

verloren is geraakt. 

 

Nummer: 399 

Datum: 20-08-1465 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 149v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 180 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C49 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Herman Noyens verklaard heeft een pacht van 

tien lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof, land, gelegen in Oisterwijk, schuldig te zijn aan 

de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 400 

Datum: 16-04-1466 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 149v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 181 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hadewich Reynier Tielen een pacht van drie lopen 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Kerkhoven, heeft overgedragen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 401 

Datum: 24-01-1467 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 82rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 183 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Lambrechts en Matheeus Gherit Back een pacht 

van een mud rogge, te voldoen uit een huis, hof, land, gelegen in Westtilburg, hebben verkocht 

aan Jan vanden Doeren tot behoef van Gherit Peter van Riel. 

 

Nummer: 402 

Datum: 02-05-1467 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 30a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn Jan Buckincs van een stuk land, gelegen in 

Oisterwijk in de Schijf, afstand heeft gedaan tot behoef van Willem, natuurlijke zoon van 

Henric Nellen. 

 

Nummer: 403 

Datum: 12-07-1467 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 204rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 185 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Andries Aert van Huculum de helft van een pacht 

van een mud rogge, te voldoen uit een beemd genaamd die Cattendonck, gelegen in 

Moergestel, heeft overgedragen aan Goyaert Goyaert van Hulsen tot behoef van de Tafel van 

de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 404 

Datum: 15-02-1468 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 212v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 186 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peter Belaerts cum suis een pacht van een half 

mud rogge uit een pacht van een mud rogge heeft overgedragen aan Goyaert Goyaert van 

Hulsen tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 405 

Datum: 30-03-1468 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 70 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Trappukyer van Mechelen als man van 

Kathelijn, dochter van meester Henric van Ele, doctor in de medicijnen, het goed 

Swanenborch, gelegen in Oisterwijk, heeft verhuurd aan de zusters van Catherinenberg voor 

een periode van honderd jaar, voor drie mud rogge. 

 

Nummer: 406 

Datum: 26-02-1469 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 32 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Gijsbrecht Korstiaens en Iefken 

Gheryt Wouters een verdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk en 

Moergestel. 

 

Nummer: 407 

Datum: 13-03-1469 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 31 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Jan Brocken, onder wie zuster 

Jan Willem Kepken, moeder van de zusters van Catherinenberg in Oisterwijk, namens zuster 

Aleid Brocken, een verdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk. 

 

Nummer: 408 

Datum: 15-02-1469 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 146v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 173 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gijsbrecht Jan Brocken een pacht van zesentwintig 

lopen mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht 

aan Jan Andries Toyt tot behoef van Yken Wouter van Kuyc. 

Opmerking: Datering van Fasel (29-10-1460) is onjuist. 

 

Nummer: 409 

Datum: 12-11-1469 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 33 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C49 

Bezegeling: Zeven schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureyns Lipprechts en Jacob Jacob Lipprechts in 

een vierschaar getuigenissen hebben afgelegd over een pacht van twaalf lopen rogge, te 

voldoen uit goederen, gelegen te Oisterwijk. 

 

Nummer: 410 

Datum: 18-11-1469 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sophiae Domus in Vught, nr. 105, r. 293 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan Heyen vier lopen rogge uit een 

pacht van een half mud rogge afstand hebben gedaan tot behoef van de zusters van 

Catherinenberg in Oisterwijk. 

 

Nummer: 411 

Datum: 12-01-1470 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 326 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de biechtvader en de moeder-overste van het 

klooster van Sint-Catharina in Heusden een pacht van drie mud en vier lopen rogge, te 

voldoen uit alle goederen van het klooster, hebben verkocht aan Aert Laureyns vander 

Heyden. 

 

Nummer: 412 

Datum: 12-01-1470 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 327 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de biechtvader en de moeder-overste van het 

klooster van Sint-Catharina in Heusden een pacht van drie mud en twee lopen rogge, te 

voldoen uit alle goederen van het klooster, hebben verkocht aan Jacob Laureyns vander 

Heyden. 

 

Nummer: 413 

Datum: 12-01-1470 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 328 

Editie/vermelding: Geen 
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Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de biechtvader en de moeder-overste van het 

klooster van Sint-Catharina in Heusden hebben beloofd een bedrag van drieëntachtig gouden 

peters voor Sint-Jansmis eerstkomend te voldoen aan Jacob Laureyns vander Heyden. 

 

Nummer: 414 

Datum: 03-02-1470 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 160v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 188 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Jan Joerdens als man van Luytgaert Claus van 

Stralen een pacht van een half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en goederen, gelegen in 

Berkel, heeft overgedragen aan Henrick Peter vander Hout. 

 

Nummer: 415 

Datum: 06-02-1470 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2129 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C13 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gherijt Straetman met zijn kinderen goederen, 

gelegen in Oisterwijk, Helvoirt, Belver en Wippenhout heeft overgegeven aan heer Jan die 

Rijcke, proost van de abdij van Tongerlo. 

Opmerking: Gevidimeerd in een schepenoorkonde van ‘s-Hertogenbosch d.d. 07-02-1472. 

 

Nummer: 416 

Datum: 15-02-1470 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 159 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Laureys Lombaerts en Willem en Jan, zonen 

van Henrick sBruynen, van een huis, hof en toebehoren, gelegen in Kerkhoven, afstand 

hebben gedaan tot behoef van Jan Henric Boyen. 

 

Nummer: 417 

Datum: 23-02-1470 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 100 

Editie/vermelding: Geen 
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Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Margriet, weduwe van Aert Goeswijns, haar 

tochtrecht in een pacht van anderhalf mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, 

gelegen in Kerkhoven, heeft overgedragen aan haar kinderen, waarna zij deze pacht hebben 

overgedragen aan Jan Henrick Boyen. 

 

Nummer: 418 

Datum: 01-10-1470 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 157r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 189 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan Bartholomeus vander 

Amervoert een pacht van een mud rogge, te voldoen uit twee huizen, gelegen bij Udenhout 

naast de Kreitenmolen, hebben verkocht aan Joest Claes, nadat Jan zijn tochtrecht in deze 

onderpanden had opgegeven. 

 

Nummer: 419 

Datum: 01-12-1470 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 161r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 190 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Peter vanden Hout zes lopen rogge uit een 

pacht van acht lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en goederen, gelegen in Berkel, heeft 

overgedragen aan Hessel Goyaert Hessels. 

 

Nummer: 420 

Datum: 17-04-1471 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 68v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 192 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claes Jan Zegers een pacht van een mud rogge, te 

voldoen uit een huis en hof, gelegen in Tilburg, heeft overgedragen aan Adriaen Jan Wierix. 

 

Nummer: 421 

Datum: 17-02-1472 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 905a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1380 
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Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Dirck vander Elst een huis, hof en land, gelegen 

in Oisterwijk, en een cijns van twee hoenders, te voldoen uit een huis aldaar, heeft 

overgedragen aan zijn zoon Thomas. 

 

Nummer: 422 

Datum: 27-04-1472 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 70 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 13 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Hadewich Henric vanden Dijck een pacht van zes 

lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan Claes, natuurlijk zoon van dezelfde Henric. 

 

Nummer: 423 

Datum: 02-05-1472 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2053c 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1382 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Claus van Vught een pacht van een 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Udenhout, beloofd hebben te 

voldoen aan Gijsbrecht en Jan, zonen van Laureyns Piers. 

 

Nummer: 424 

Datum: 05-05-1473 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 99rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 194 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Melis van Besoyen twintig lopen uit een 

pacht van vijf mud rogge, heeft overgedragen aan Adriaen Gijsbrecht Heyen tot behoef van de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 425 

Datum: 24-07-1473 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 295 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Willem Jan de Bie, priester, een vierde deel in 

een stuk land, gelegen in Wippenhout, heeft overgedragen aan het klooster van Sint-Catharina 

te Heusden. 

 

Nummer: 426 

Datum: 24-08-1473 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2053a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1396 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Laureyns Piers de helft van een pacht van een 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Udenhout, heeft overgedragen aan 

zijn broer Gijsbrecht. 

 

Nummer: 427 

Datum: 10-10-1474 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1474-10-10 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C55 

Bezegeling: Gemeenschapszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk en Haaren oorkondt dat Jan Jan Leeuwen het hout dat hij op zijn 

deel van de gemeenschappelijke gronden had geplant mag hakken en verkopen zonder 

toestemming van de naburen, en belooft zijn nakomelingen dit recht te handhaven. 

 

Nummer: 428 

Datum: 24-03-1475 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 92r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 197 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Anthonis Embrecht Buckinc en zijn vrouw Yda de 

helft van een pacht van een mud rogge, te voldoen uit een huis en hof, gelegen in OIrschot, in 

hun testament hebben nagelaten aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 429 

Datum: 02-04-1475 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 78rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 202 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de Mathijs Wijtman Mathijs zijn recht in het derde 

deel van een mud rogge uit een pacht van drie mud rogge, te voldoen uit het vierde deel van 

goederen, gelegen in Tilburg, heeft overgedragen aan zijn broers en zusters. 

Opmerking: Datering van Fasel (02-04-1476) is onjuist. 

 

Nummer: 430 

Datum: 02-04-1475 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 78v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 198 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Mathijs Wijtman Mathijs het derde 

deel in een pacht van een mud rogge, te voldoen uit een erf met een huis erop, gelegen in 

Oirschot, hebben overgedragen aan Embrecht Henrick van Riel. 

 

Nummer: 431 

Datum: 11-06-1475 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 124v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 199 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Andries Jan vander Wou een pacht van vier lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Berkel, heeft overgedragen aan Adriaen 

Gijsbrecht Aerts tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 432 

Datum: 05-09-1475 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Collectie Aanwinsten, nr. 392 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Jan Meinaert aan Gherijt Willem Maes diens 

recht van naasting in een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft erkend, waarna Gherijt hiervan 

afstand heeft gedaan tot behoef van heer Jan. 

 

Nummer: 433 

Datum: 30-11-1475 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Sint-Catharina in Heusden, nr. 296 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Jan Meinaart tot behoef van de zusters van 

Catherinenberg in Oisterwijk aan Jan Jan Piggen diens recht van naasting in twee stukken land, 

gelegen in Oisterwijk, heeft erkend, waarna Jan Piggen hiervan afstand heeft gedaan tot behoef 

van heer Jan. 

 

Nummer: 434 

Datum: 12-02-1476 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 154rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 201 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Willem Wijten een pacht van negen lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Udenhout, heeft beloofd te voldoen aan de 

kinderen van wijlen zijn broer Willem. 

 

Nummer: 435 

Datum: 23-04-1476 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 27c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Jan die Wolf als weduwnaar van ALeid 

Bruusten van Andel zijn tochtrecht in een stuk land, gelegen in Oisterwijk in de Heukelomse 

akkers, heeft overdragen aan zijn zoon Adriaen. 

 

Nummer: 436 

Datum: 12-05-1476 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 32r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 203 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureys Jan van Ny een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een heide, gelegen in Heukelom, heeft beloofd te voldoen aan Jan Willem 

Wijten. 

 

Nummer: 437 

Datum: 09-10-1478 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 127v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 206 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 



207 
 

 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Lambrecht van Gorcum een pacht van drie mud 

rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan Goyaert Goyaert 

van Hulsen. 

 

Nummer: 438 

Datum: 20-01-1479 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66c en 66e 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem die Zeger en zijn kinderen een pacht van 

twaalf lopen rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Udenhout, hebben beloofd te voldoen 

aan heer Floris Gijsbrechts, priester. 

Opmerking: Oorkonde is tweemaal aanwezig. 

 

Nummer: 439 

Datum: 04-12-1479 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1479-12-04 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Jan Vendijck een stuk land, gelegen in 

Oisterwijk op het Hooghout, heeft verkocht aan Goyaert Aert Vendijck. 

 

Nummer: 440 

Datum: 13-02-1480 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2153 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1470 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Elisabeth, weduwe van Henrick van Hoculem, van 

haar tochtrecht in een huis, hof en land, gelegen in ’s-Hertogenbosch aan de Hinthamerstraat, 

afstand heeft gedaan tot behoef van haar kinderen. 

 

Nummer: 441 

Datum: 05-04-1480 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1033 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat zij op verzoek van Elisabeth, weduwe van Jan Hals, 

een bouwvallige schuur hebben bezocht te Berkel, waar zij hout heeft aangeleverd en dat de 

buren hebben verklaard dit hout alleen voor de reparatie van de schuur te zullen gebruiken. 

 

Nummer: 442 

Datum: 10-05-1480 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 41r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 207 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Dirck Wouter Back een pacht van negen lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen te Haaren, heeft beloofd te voldoen aan Jan 

Poynenborch, op voorwaarde dat deze pacht uiteindelijk zal toekomen aan de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk om hieruit brood uit te delen. 

 

Nummer: 443 

Datum: 10-05-1480 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 187v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 208 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Wouter Vrients een pacht van vijf lopen rogge, 

te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Heukelom, heeft overgedragen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 444 

Datum: 05-01-1483 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 27d 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: hapax 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de provisoren van de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk twee pachten van elk een mud rogge hebben verkocht aan de zusters van 

Catherinenberg in Oisterwijk voor honderd peters, om hiervan de armen te onderhouden. 

 

Nummer: 445 

Datum: 05-01-1483 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Oud Stedelijk Archief, nr. 5548 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C47 
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Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij instemmen met het aanstellen van goede mannen 

om het conflict tussen de stad ’s-Hertogenbosch en de Meierij over de onkosten van de oorlog 

met Gelre te beëindigen.  

 

Nummer: 446 

Datum: 25-02-1483 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 42r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 210 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Cornelis Peter Gerits een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Kerkhoven, heeft beloofd te voldoen aan 

Willem, natuurlijk zoon van Henric Nellen. 

 

Nummer: 447 

Datum: 08-06-1483 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 213rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 212 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gorys Daems een pacht van een half mud rogge, 

te voldoen uit goederen, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan Kathelijn Henrick 

Toyt. 

 

Nummer: 448 

Datum: 06-04-1484 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 80v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 211 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Jan vander Hoeven een pacht van veertien 

lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft overgedragen aan 

Henrick Willem van Riel. 

Opmerking: Datering van Fasel (06-04-1483) is onjuist. 

 

Nummer: 449 

Datum: 12-10-1484 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 187v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 214 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C62 
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Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aleid Willem Nellen met haar moeder twee pachten, 

de eerste van een half mud rogge, de tweede van vier lopen rogge, te voldoen uit goederen, 

gelegen in Kerkhoven en Enschot, heeft overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 450 

Datum: 10-01-1485 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66f 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureins Laureins Vrancken een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en goederen, gelegen in Udenhout, heeft overgedragen aan 

Jacob Jan van der Elst. 

 

Nummer: 451 

Datum: 15-04-1485 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 131r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 215 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claes Claes vanden Eynde een pacht van twaalf 

lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Enschot, heeft 

overgedragen aan Peter Peter Piggen 

 

Nummer: 452 

Datum: 23-07-1485 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2620a 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1543 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Marie, weduwe van Jan Boem, haar tochtrecht in een 

pacht van een half mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Moergestel, heeft 

overgedragen aan Henrick Willem van Riel. 

 

Nummer: 453 

Datum: 04-09-1485 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2620c 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1546 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan en Cornelis Boem cum suis van een pacht van 

een half mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Moergestel, afstand hebben gedaan 

tot behoef van Henrick Willem van Riel. 

 

Nummer: 454 

Datum: 13-03-1486 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 59r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 216 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gherijt Jan Raymekers een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een beemd, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan heer Peter 

Herman Backs en diens moeder Aleid. 

 

Nummer: 455 

Datum: 08-10-1486 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 135v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 220 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gheryt Peter vanden Wiel een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Enschot, heeft overgedragen aan 

Jan Jan Poynenborch tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 456 

Datum: 16-01-1487 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 131rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 221 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Margriet Peter Piggen met toestemming van de 

kerkfabriek een pacht van twaalf lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, 

gelegen in Enschot, heeft overgedragen aan Jan Jan Poynenborch. 

 

Nummer: 457 

Datum: 28-02-1487 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 59v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 223 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 
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Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Peter Herman Back vier lopen uit een pacht van 

een mud rogge, te voldoen uit een beemd, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan zijn 

broer heer Herman.  

 

Nummer: 458 

Datum: 14-03-1487 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 106rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 224 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Willem Bax de helft in een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een achtste deel van een weiland, gelegen in Helvoirt, heeft overgedragen 

aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 459 

Datum: 27-07-1488 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 25 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C12 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat enkele zegslieden uitspraak hebben gedaan in een 

conflict tussen de erfgenamen van Aert van der Heyden over de goederen die Aert, zijn vrouw 

Juet en hun beider zoon Joerden hadden nagelaten. 

 

Nummer: 460 

Datum: 14-12-1488 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 30v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 226 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Willem Wouters een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan 

de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 461 

Datum: 06-01-1490 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 32rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 228 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Cornelis Jan Beeren een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een weide, gelegen in Heukelom, heeft overgedragen aan de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 462 

Datum: 22-03-1491 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 96c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Yeve, weduwe van Embrecht Goessens, haar 

tochtrecht in het achtste deel van een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen 

aan haar zoon Embrecht. 

 

Nummer: 463 

Datum: 22-03-1491 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 96b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 12 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Embrecht Embrecht Goessens een pacht van vier 

lopen rogge, te voldoen uit het achtste deel van een huis en hof, gelegen in Oisterwijk, heeft 

beloofd te voldoen aan Anthonis Wouter Buckincs. 

 

Nummer: 464 

Datum: 06-04-1491 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 60r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 229 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Herman Herman Back een pacht van een mud 

rogge, te voldoen te voldoen uit een beemd, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan 

Goyaert Rembouts van Kuyck. 

 

Nummer: 465 

Datum: 26-12-1493 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 71rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 232 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: kerkelijk 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Denijs Meynaerts een pacht van twaalf 

lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Tilburg, heeft overgedragen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 466 

Datum: 18-03-1495 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 96a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn, weduwe van Anthonis Buckincs, en haar 

zoon Adriaen een pacht van vier lopen rogge, te voldoen uit het achtste deel van een huis en 

hof, gelegen in Oisterwijk, hebben overgedragen aan Mathijs Schenaerts tot behoef van het lof 

van het Heilige Kruis. 

 

Nummer: 467 

Datum: 08-05-1495 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 55v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 235 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Doermans en Andries Embrechts als 

executeurs van het testament van wijlen Goessen van Doeren een pacht van twintig lopen 

rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Kerkhoven, hebben overgedragen aan Mathijs 

Schenaerts tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 468 

Datum: 08-06-1495 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 188v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 236 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Gijsbrecht Heyen een pond uit een cijns van 

drie pond, te voldoen uit goederen, gelegen in Heukelom, heeft overgedragen aan meester Jan 

Lombarts tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk.  

 

Nummer: 469 

Datum: 28-06-1495 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 44 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: hapax 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C62 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Embrecht Emmen een beemd, gelegen in 

Heukelom, via een evictieprocedure heeft verkregen en dit vervolgens heeft laten verkopen aan 

Claes vander Hagen, biechtvader van de zusters van Catherinenberg in Oisterwijk. 

 

Nummer: 470 

Datum: 08-06-1495 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 84rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 237 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Oerlmans en zijn zonen een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in Tilburg, hebben overgedragen aan meester Jan 

Lombarts tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 471 

Datum: 17-12-1495 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 21 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C57 

Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij een cijns van (twintig?) gulden heeft verkocht aan 

Merten Henric van Elmpt voor een bedrag van driehonderd gulden, om de schade van de 

oorlog met Gelre te herstellen. 

 

Nummer: 472 

Datum: 01-02-1496 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2053b 

Editie/vermelding: Van Rooij, Het Oud Archief, nr. 1722 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Goetscalc Claus en zijn zusters een pacht van 

een mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Udenhout, hebben 

overgedragen aan hun broer Jacob.  

 

Nummer: 473 

Datum: 04-05-1496 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 169v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 238 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Kathelijn Jan die Clerk en haar man Jan die Keyser 

een pacht van een mud rogge, te voldoen uit een weiland, gelegen in Belveren, hebben 

overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 474 

Datum: 20-11-1496 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 45a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Embrecht Henrick Embrechts een cijns van vier 

pond, te voldoen uit een stuk land en hofstad genaamd den Leuwe, gelegen in Oisterwijk, heeft 

beloofd te voldoen aan Claes vander Hagen tot behoef van de zusters van Catherinenberg in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 475 

Datum: 16-12-1496 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 45 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Lenaerts een pacht van dertien lopen rogge, te 

voldoen uit een huis, hof en goederen, gelegen in Oisterwijk en Tilburg, heeft overgedragen 

aan Jan Jan Brocken. 

 

Nummer: 476 

Datum: 12-02-1497 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1492 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Jan Appels verklaard heeft dat Peter, weduwe 

van Wouter vanden Staeck, vrij zal zijn van een pacht van een mud rogge, te voldoen uit haar 

goederen, aan de abdij van Sint Geertrui te Leuven. 

 

Nummer: 477 

Datum: 22-05-1498 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 46a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Claes Appels een leengoed, bestaande uit een 

huis, hof en grond, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan Jan Lambrecht Maes. 

 

Nummer: 478 

Datum: 10-03-1499 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 52v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 239 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Jan Lozen twee lopen uit een pacht van tien 

lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan 

Henrick Jan Lozen. 

 

Nummer: 479 

Datum: 14-05-1499 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C62 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Andries Embrechts een vierde deel in een huis, 

hof en grond, gelegen in Oisterwijk, via een evictieprocedure heeft verkregen. 

 

Nummer: 480 

Datum: 06-08-1499 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 16 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C57 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij een cijns van veertig gulden heeft verkocht aan 

Elisabeth Wouter vander Voirt voor een bedrag van zeshonderd veertig gulden, om de schade 

van de oorlog met Gelre te herstellen. 

 

Nummer: 481 

Datum: 03-09-1499 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 81rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 240 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick WIllem van Riel een pacht van veertien 

lopen rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Westtilburg, heeft overgedragen aan 

Kathelijn Jan die Clerck. 
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Opmerking: Datering van Fasel (03-02-1500) is onjuist. 

 

Nummer: 482 

Datum: 19-11-1499 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C62 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Andries Embrechts de goederen die hij via een 

evictieprocedure heeft verkregen heeft laten veilen, en vervolgens zelf heeft verkregen. 

 

Nummer: 483 

Datum: 18-02-1500 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Agnes vanden Broeckgasthuis, nr. 66i 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 15 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Bartolt Brieffs een pacht van twaalf lopen rogge, te 

voldoen uit twee huizen en verschillende andere goederen, gelegen in Udenhout, heeft 

overgedragen aan heer Andries Embrechts. 

 

Nummer: 484 

Datum: 26-02-1500 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 153v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 241 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Embrecht Henrick Emmen een pacht van een mud 

rogge, te voldoen uit een hof, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan Marie 

Henrick Toyt. 

 

Nummer: 485 

Datum: 09-12-1500 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 132rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 242 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Dirck Sappeels als provisor van de kerkfabriek in 

Oisterwijk een pacht van een mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in 

Enschot, heeft overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 
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Nummer: 486 

Datum: 08-05-1501 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 74 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Henrick Moels een pacht van een 

half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en grond, gelegen in Berkel, hebben overgedragen 

aan Henrick Willem Emmen.  

 

Nummer: 487 

Datum: 23-12-1501 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2509 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goyaert Dirck die Bie bekend heeft met Henrick 

Embrechts een cijns genaamd de Noerkenscijns te hebben gekocht, en dat Henrick zijn deel 

heeft Roelof van Ghent had verkocht.  

 

Nummer: 488 

Datum: 10-02-1502 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 387 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 145 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Jan Boeyen twee huizen met hof 

en land, beiden gelegen in Kerkhoven, hebben verkocht aan Peter Jan Tielmans. 

 

Nummer: 489 

Datum: 23-11-1502 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 71 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Willem Emmen een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Berkel, heeft overgedragen aan de 

Onze Lieve Vrouwebroederschap in Oisterwijk. 

 

Nummer: 490 

Datum: 23-11-1502 
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Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 149r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 243 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C04 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Henrick en Jacob, zonen van Henrick 

Embrechts, een pacht van tweeënhalf mud rogge, te voldoen uit goederen, gelegen in 

Oisterwijk en Haaren, hebben overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 491 

Datum: 10-12-1502 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 153rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 244 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Willem Coeyten een cijns van een 

Vlaamse plak en een pacht van zes lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, 

gelegen in Kerkhoven, hebben overgedragen aan Marie Henrick Toyt. 

 

Nummer: 492 

Datum: 01-12-1503 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 56rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 245 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Anthonis Aert Wangen een pacht van een half mud 

rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Kerkhoven, heeft overgedragen 

aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 493 

Datum: 05-12-1503 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 5v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 246 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gherijt Wouter die Molder een cijns van drie pond, 

te voldoen uit zijn huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk in de Kerkstraat, heeft 

beloofd te voldoen aan Jan Dirck vander Stegen. 

 

Nummer: 494 

Datum: 05-03-1505 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 53r 
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Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 247 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Jan die Loze acht lopen rogge uit een pacht 

van tien lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan meester Jan Lombarts tot behoef van de persoon van Oisterwijk. 

Opmerking: Datering van Fasel (05-03-1504) is onjuist. 

 

Nummer: 495 

Datum: 06-08-1505 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 53v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 251 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Jan die Loze een zester rogge uit een pacht 

van tien lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan meester Jan Lombarts tot behoef van de persoon van Oisterwijk. 

 

Nummer: 496 

Datum: 27-10-1505 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 905b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jan Hollen en zijn kinderen een cijns van een 

hoen en een oude groot, te voldoen uit een hoeve van het Groot-Ziekengasthuis, gelegen in 

Haaren, hebben verkocht aan Aelbrecht Willem Aelbrechts tot behoef van diens moeder 

Jenneken. 

 

Nummer: 497 

Datum: 06-01-1506 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 26 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C58 

Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij een cijns van zeven gulden heeft verkocht aan heer 

Reyner Croes voor een bedrag van honderdnegentien gulden, om aan een bede van de hertog 

te kunnen voldoen. 

 

Nummer: 498 

Datum: 06-01-1506 
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Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 27 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C58 

Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij een cijns van tweeëntwintig gulden heeft verkocht 

aan heer Mathijs Henrick Kepken, kanunnik te Averbode, voor een bedrag van 

driehonderdvierenzeventig gulden, om aan een bede van de hertog te kunnen voldoen. 

 

Nummer: 499 

Datum: 17-01-1506 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 155r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 252 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Marie Henrick Toyt vier cijnzen en pachten, de 

eerste twee elk een mud rogge groot, de derde negen lopen rogge groot en de vierde van een 

Vlaamse plak en zes lopen rogge groot, heeft overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest 

in Oisterwijk, tot behoef van een wekelijkse mis. 

 

Nummer: 500 

Datum: 03-03-1506 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 115rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 253 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Laureyns en Hessel van Riel verklaren dat zij elk 

de helft van een pacht van achtentwintig lopen rogge, te voldoen uit een weide, gelegen in 

Berkel, voldoen aan heer Adriaen Anchem Smolders. 

 

Nummer: 501 

Datum: 06-04-1506 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 189v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 249 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gerit van Dunne verklaart een pacht van een 

half mud rogge, te voldoen uit zijn huis, hof en land, gelegen te Heukelom, schuldig te zijn aan 

Laureyns Laureyns Groys. 

 

Nummer: 502 

Datum: 06-04-1506 
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Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 189v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 250 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Laureyns Laureyns Groys een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen te Heukelom, heeft overgedragen half 

aan de persoon en altaristen in Oisterwijk en half aan de Tafel van de Heilige Geest in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 503 

Datum: 11-11-1507 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2697c  

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C50 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat enkele getuigen specificeren welke goederen heer 

Jacop Henrick Monick in een verdeling voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, had verkregen, 

welke goederen nog niet eerder waren gespecificeerd. 

 

Nummer: 504 

Datum: 02-10-1508 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 60v 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 254 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Goessen Goyaert Rembouts een pacht van een 

mud rogge, te voldoen uit een beemd, gelegen in Oisterwijk, heeft overgedragen aan de Tafel 

van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 505 

Datum: 02-04-1510 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 48 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de zusters van Catherinenberg in Oisterwijk een stuk 

land, gelegen in Oisterwijk, hebben overgedragen aan Anthonis Henrick Timmermans, voor 

een cijns van twintig stuivers. 

 

Nummer: 506 

Datum: 02-04-1510 
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Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 49 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de zusters van Catherinenberg in Oisterwijk een stuk 

land, gelegen in Oisterwijk, hebben overgedragen aan Aert Everaert die Bruyn, voor een cijns 

van twintig stuivers. 

 

Nummer: 507 

Datum: 05-04-1510 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 10r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 256 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerit Claes van Berck een heide, gelegen in 

Oisterwijk bij de Dieze, heeft overgedragen aan meester Jan Lombarts tot behoef van de Tafel 

van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 508 

Datum: 10-10-1511 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 50 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat met hulp van zegslieden een conflict tussen de 

zusters van Catherinenberg in Oisterwijk en meester Henrick Emmen, over een gracht tussen 

erfenissen van beiden, beslecht is. 

 

Nummer: 509 

Datum: 11-02-1512 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 29 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C58 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij een cijns van zes gulden heeft verkocht aan Jan 

Peter vanden Hoevel voor een bedrag van honderd en twee gulden, om de schade van de 

oorlog met Gelre te herstellen. 

 

Nummer: 510 

Datum: 08-05-1512 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 51 
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Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jan Langpeters beloofd heeft nimmer 

goederen van de zusters van Catharinenberg in Oisterwijk en de erfgenamen van Aert die 

Becker aan te spreken voor de betaling van een pacht van een mud rogge.  

 

Nummer: 511 

Datum: 21-06-1512 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 57r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 257 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Aerts en Heylwich Aert van Baerdwijck een 

pacht van twee mud rogge, te voldoen uit goederen van het oudemannenhuis van meester Jan 

Gijsbrechts, hebben overgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 512 

Datum: 16-08-1512 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 432 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 172 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Peter Jan Tielmans van al hun 

rechten op diens nalatenschap afstand hebben gedaan tot behoef van Goyaert Wouter Stickers. 

 

Nummer: 513 

Datum: 21-03-1513 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Charters van het Provinciaal Genootschap, nr. 431 

Editie/vermelding: Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, supplement nr. 171 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Jan Berkelmans als man van Margriet 

Goyaert die Becker al hun rechten op de nalatenschap van Elisabeth, weduwe van Peter Jan 

Tielmans, afstand hebben gedaan tot behoef van Goyaert Wouter Stickers. 

 

Nummer: 514 

Datum: 21-09-1513 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 98 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 
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Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de fabrieksmeesters van de kerk van Oisterwijk 

beloofd hebben uit een cijns van vijf gulden, ontvangen van Marie Henrick Toyt, na de dood 

van Marie een jaargetijde te zullen stichten voor haar en haar ouders.  

 

Nummer: 515 

Datum: 17-11-1515 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 184 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Lauwreys Emmen een cijns van twintig 

stuivers, te voldoen uit de helft van een heide, gelegen op het Wippenhout, heeft beloofd te 

voldoen aan Henrick Willem Emmen. 

 

Nummer: 516 

Datum: 21-04-1516 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 24 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Henrick die Lepper een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Haaren, heeft beloofd te voldoen aan 

Henrick Willem Emmen. 

 

Nummer: 517 

Datum: 23-06-1516 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 186 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de fabrieksmeesters van de kerk van Oisterwijk een 

cijns van drie gulden, te voldoen uit de helft van een hoeve, gelegen in Oisterwijk, hebben 

beloofd te voldoen aan Katherijn Jan die Klerck. 

 

Nummer: 518 

Datum: 13-07-1517 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 9r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 258 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 
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Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aelbrecht Willem Aelbrecht een cijns van 

tweeënhalve gulden, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft 

beloofd te voldoen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 519 

Datum: 21-08-1517 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 45c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Aert Stappaerts een cijns van vier pond, te 

voldoen uit een huis, hof en toebehoren, heeft overgedragen aan heer Reyner Croes tot behoef 

van de zusters van Catharinenberg in Oisterwijk. 

 

Nummer: 520 

Datum: 13-07-1517 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 9rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 259 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goyaert Dirck vander Elst een cijns van 

zeventwintig stuivers, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, en het huis dat hij 

daarop zal bouwen, heeft beloofd te voldoen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 521 

Datum: 15-01-1518 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1146 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Agnes Wouter vanden Staeck van haar recht van 

naasting op een stuk land, gelegen in Helvoirt, welk stuk haar zwager heeft verkocht aan 

Henrick Aert Storemans, gebruik heeft gemaakt. 

 

Nummer: 522 

Datum: 20-04-1518 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 2d 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 
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Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Reyner Croes namens de zusters van 

Catharinenberg in Oisterwijk verschillende stukken land, gelegen in Westtilburg, via een 

evictieprocedure heeft verkregen. 

 

Nummer: 523 

Datum: 17-08-1518 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2753 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat meester Jan Lombarts, secretaris van Oisterwijk, een 

verklaring heeft afgelegd over de cijnzen die op de Kreitenmolen, gelegen in Udenhout, rusten. 

 

Nummer: 524 

Datum: 14-03-1519 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 181 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de fabrieksmeesters van Oisterwijk een cijns van 

drieënhalve gulden, te voldoen uit een hoeve, gelegen in Oisterwijk, hebben beloofd te voldoen 

aan meester Jan Lombarts tot behoef van Juet Aert Appels. 

 

Nummer: 525 

Datum: 17-08-1519 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 54 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Michiel van Averroey een cijns van twintig 

stuivers, te voldoen uit zijn huis en andere goederen, gelegen te Oisterwijk en Boxtel, heeft 

beloofd te voldoen aan heer Reyner Croes tot behoef van de zusters van Catharinenberg in 

Oisterwijk. 

 

Nummer: 526 

Datum: 25-01-1520 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 178 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: kerkelijk 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Maria Lauwreys Vrancken een cijns van zestien 

stuivers, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen in Oisterwijk in de Kerkstraat, heeft 

beloofd te voldoen aan haar broer Jan en de kinderen van hun overleden broer Dirck en zuster 

Elisabeth. 

 

Nummer: 527 

Datum: 31-03-1520 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 150rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 260 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Willem Emmen als provisor van de Tafel 

van de Heilige Geest in Oisterwijk een stuk land, gelegen in Heukelom, heeft overgedragen aan 

Peter Huybrecht Jans, voor een pacht van een mud rogge. 

 

Nummer: 528 

Datum: 24-04-1520 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 2c 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C51 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat heer Reyner Croes namens de zusters van 

Catharinenberg in Oisterwijk een stuk land, gelegen in Westtilburg, via een evictieprocedure 

heeft verkregen. 

 

Nummer: 529 

Datum: 13-02-1524 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 76 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Gerit van Laerhoven een cijns van tweeënhalf 

gulden, te voldoen uit een huis, hof en land, gelegen te Belveren, heeft beloofd te voldoen aan 

Kathelijn Aert vanden Eynde. 

 

Nummer: 530 

Datum: 01-06-1524 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 97 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 
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Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kerkmeesters van de kerk van Oisterwijk enkele 

cijnzen hebben overgedragen aan heer Andries Wouter Stijnen tot behoef van de persoon en 

altaristen in de kerk van Oisterwijk om een jaargetijde te stichten voor Marie Henrick Toyt en 

diens ouders. 

 

Nummer: 531 

Datum: 04-01-1525 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 92rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 261 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Sebastiaen Peter Rubbens een cijns van drie gulden, 

te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Goirle, heeft beloofd te voldoen aan de 

Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 532 

Datum: 08-03-1525 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 194 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Maria Lauwreyns Vrancken een huis, hof en 

toebehoren, gelegen in Oisterwijk in de Kerkstraat, heeft overgedragen aan meester Jan 

Lombarts, half tot behoef van de Broederschap van het Heilige Sacrament en half tot behoef 

van de kerkfabriek van Oisterwijk. 

 

Nummer: 533 

Datum: 27-03-1525 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 190r 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 262 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: beiden 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Claus Jacob Hoeffs als provisor van de Tafel van de 

Heilige Geest in Oisterwijk, een huis en hof, gelegen in Leeg-Heukelom, heeft overgedragen 

aan Geerlic Dirck Backs, voor een pacht van vijf lopen rogge. 

 

Nummer: 534 

Datum: 31-10-1525 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 10rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 264 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 



231 
 

 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Beljuys een cijns van twintig stuivers, te 

voldoen uit zijn huis, hof en toebehoren, als uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft 

beloofd te voldoen aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. 

 

Nummer: 535 

Datum: 30-01-1526 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 11rv 

Editie/vermelding: Fasel, Inventaris, nr. 265 

Hand: n.v.t. 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels (aangekondigd in tekst) 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Aert Jacob Doremans een cijns van tweeënhalf 

gulden, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan 

meester Jan Lombarts tot behoef van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. 

 

Nummer: 536 

Datum: 02-03-1526 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 195 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat kinderen en kleinkinderen van Elisabeth Wouter 

Loers de helft van een pacht van zeven zester rogge hebben overgedragen aan meester Jan 

Lombarts tot behoef van de Broederschap van het Heilige Sacrament. 

 

Nummer: 537 

Datum: 27-07-1526 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 90 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de provisoren van de kerkfabriek en de provisoren 

van de Broederschap van het Heilige Sacrament een huis, hof en toebehoren, gelegen in 

Oisterwijk in de Kerkstraat, hebben overgedragen aan Jan Embrecht Emmen, voor een cijns 

van drie gulden. 

 

Nummer: 538 

Datum: 11-02-1528 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 179 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 16 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 



232 
 

 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Henrick Wouter vanden Nuwenhuys een cijns van 

tweeënhalve gulden, te voldoen uit twee huizen en hoeven met toebehoren, gelegen binnen 

Oisterwijk, heeft beloofd te voldoen aan Claes Jan Tymmermans.  

 

Nummer: 539 

Datum: 17-10-1530 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 64 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de erfgenamen van Henrick Willem Emmen een 

verdeling hebben gemaakt van diens goederen, gelegen in Oisterwijk. Beschreven is het erfdeel 

van Paulus Willem Huysmans. 

 

Nummer: 540 

Datum: 09-02-1532 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2986b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 21 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Arien van Dun al zijn goederen, hem 

aangekomen na de dood van Ariken Smeyers, heeft ovegedragen aan Willem Aert vanden Wiel. 

 

Nummer: 541 

Datum: 25-05-1532 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2971 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 21 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Willem Aert vanden Wiel een cijns van vijfenveertig 

stuivers, te voldoen uit een stuk land, gelegen in Tilburg, heeft overgedragen aan Jan van Balen 

tot behoef van de abdij van Tongerlo. 

 

Nummer: 542 

Datum: 06-09-1533 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2839 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 21 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Lambert Henricks van Gorcum een cijns van 

zeventien stuivers, te voldoen uit een huisje, grond en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, heeft 

overgedragen aan Jan Jacob Sberen. 

 

Nummer: 543 

Datum: 15-02-1535 

Vindplaats: Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 3026 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Goyaert Steven van Baest aan Jutken Adriaen Zeben 

beloofd heeft een bedrag van twee gulden en drieënhalve stuiver te voldoen, op Maria Lichtmis 

over een jaar. 

 

Nummer: 544 

Datum: 15-05-1535 

Vindplaats: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Penitentienen Oisterwijk, nr. 47b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C51 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat op 09-12-1535 [sic] Jan Aelbrecht Willems een brief, 

betreffende een als leengoed door Lucas van Amerzoyen uitgegeven beemd, gelegen op de 

Diesen, heeft overgedragen aan heer Rombout Frederics. 

 

Nummer: 545 

Datum: 08-01-1536 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 127 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Arnt van Uden als man van Dircxken Jan van 

Thyenrode een stuk land, gelegen in Heukelom voor d’Broeck, heeft overgedragen aan Jan 

Andries van Gilse. 

 

Nummer: 546 

Datum: 20-05-1536 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 68 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C09 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peter Jan Priem een cijns van vijf gulden, te voldoen 

uit een derde deel dat hem toekomt al zijn ouders’ goederen, heeft beloofd te voldoen aan zijn 

broer Adriaen. 

 

Nummer: 547 

Datum: 11-08-1537 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1537-08-11 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 22 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Dirck vander Elst een cijns van 

tweeënhalf gulden, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk, hebben 

overgedragen aan Adriaen Cornelis van Gorcum. 

 

Nummer: 548 

Datum: 12-01-1538 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, BHIC, Jezuïetencollege in ‘s-Hertogenbosch, nr. 62. 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C06 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Jan Moerkens zijn tochtrecht in een pacht van 

een half mud rogge, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Esch, heeft 

overgedragen aan zijn dochters Geerborg en Marike. 

 

Nummer: 549 

Datum: 17-12-1539 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 192 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 23 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C10 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de fabrieksmeesters van de kerk van Oisterwijk een 

cijns van tweeënhalf gulden, te voldoen uit een huis, hof en toebehoen, gelegen in Belver, 

hebben overgedragen aan Anthonis Jan Jacobs tot behoef van de Onze Lieve 

Vrouwebroederschap in Oisterwijk. 

 

Nummer: 550 

Datum: 12-04-1540 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1540-04-12a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C06 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Ariaens die Smit een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een heide, gelegen in Oisterwijk, heeft opgedragen aan Jan 

Robbrechts van Veen. 

 

Nummer: 551 

Datum: 12-04-1540 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1540-04-12b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 22 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C64 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Adriaen Ariaens die Smit een pacht van een half 

mud rogge, te voldoen uit een heide, gelegen in Oisterwijk, die hij diezelfde dag had 

opgedragen aan Jan Robbrechts van Veen, kan lossen met vierentwintig gulden. 

 

Nummer: 552 

Datum: 18-03-1541 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Charters van de Sint-Jan, d.d. 1541 maart 18 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C64 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat nadat Aleyt, weduwe van Aert Baeliuis, haar 

tochtrecht in drie vijfde delen in een huis, hof en toebehoren, gelegen in Haaren, had 

overgedragen aan haar kinderen, zij een cijns van drie gulden uit deze goederen beloofd 

hebben te voldoen aan Claes Engbrecht Goessens tot behoef van diens moeder. 

 

Nummer: 553 

Datum: 22-02-1542 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 211 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 24 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C10 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Herman Luers een cijns van zes gulden, te 

voldoen uit een stuk weiland, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Goossen Engbrecht 

Goossens. 

 

Nummer: 554 

Datum: 26-06-1543 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Groot-Ziekengasthuis, nr. 2708b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C65 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jacob Henrick Emmen een huis, hof en toebehoren, 

gelegen in Oisterwijk, via een evictieprocedure heeft verkregen. 

 

Nummer: 555 

Datum: 20-06-1544 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 196 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 23 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Anthonis Jan Berens een bedrag van vijfentwintig 

gulden heeft gegeven aan de provisoren van de Broederschap van het Heilige Sacrament tot 

behoef van een nieuw altaar, voor een jaargetijde voor Soete Heyen en haar familie. 

 

Nummer: 556 

Datum: 30-01-1546 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1546-01-30a 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 23 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C05 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peterken, weduwe van Jan Laureyns Loyens, een 

cijns van vier gulden, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk op die 

Diese, heeft verkocht aan Peter Jan Schoemaicker. 

 

Nummer: 557 

Datum: 30-01-1546 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1546-01-30b 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 23 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C63 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Peterken, weduwe van Jan Laureyns Loyens, een 

cijns van vier gulden, te voldoen uit een huis, hof en toebehoren, gelegen in Oisterwijk op die 

Diese, die zij diezelfde dag had opgedragen aan Peter Jan Schoemaicker, kan lossen met 

vijfenzeventig gulden 

 

Nummer: 558 

Datum: 05-07-1546 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 135 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C07 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 
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Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Jan Peter Hamer een stuk akkerland genaamd de 

Paracker, gelegen in Heukelom, heeft overgegeven aan Henrick Lambert Michiels. 

 

Nummer: 559 

Datum: 11-01-1548 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1225 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C14 

Bezegeling: Vrijheidszegel 

Datering: maandopgave 

Regest: Het corpus van Oisterwijk oorkondt dat zij Robbrecht Lambrecht Wijnen had aangesteld om 

de uitgegeven stukken van de gemeenschappelijke gronden op te meten tot behoef van het 

berekenen van de lasten, en dat hij dit werk bekwaam heeft uitgevoerd. 

 

Nummer: 560 

Datum: 12-05-1548 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 136 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C07 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Katherijn Jan die Smit en haar schoonzoon Aert 

Goyaert die Becker, een stuk land, gelegen in Heukelom, hebben overgedragen aan Jan Willem 

Mutz. 

 

Nummer: 561 

Datum: 27-02-1549 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1549-02-27 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C09 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat de kinderen van Jan Laureyns Loychs een huis, 

hoeve en enkele stukken land, gelegen in Oisterwijk, hebben verkocht aan Willem vander 

Bruggen tot behoef van Wouter Wouter vanden Boer. 

 

Nummer: 562 

Datum: 28-01-1550 

Vindplaats: ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch, nr. 1550-01-28 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 20 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C08 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Wouter Wouter vanden Boer een huis, hoeve en 

enkele stukken land, gelegen in Oisterwijk, heeft verkocht aan Frans Lambrecht Bogaerts. 
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Nummer: 563 

Datum: 18-09-1550 

Vindplaats: Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie van de gemeente Oisterwijk, nr. 157 

Editie/vermelding: Geen 

Hand: 24 

Taal: Nederlands 

Dictaatsleutel: C09 

Bezegeling: Twee schepenzegels 

Datering: maandopgave 

Regest: Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Arnt Stamelaert van Uden als man van Diericxken 

Jan van Tyenrode een pacht van zeven lopen rogge, te voldoen uit een huis, hof en 

toebehoren, gelegen te Heukelom, heeft verkocht aan Goessen Embrecht Goessens. 

 

Lijst met charters van de schepenbank van Oisterwijk, enkel bekend door vernoeming 

 

1307-01-08 The Hague, NA, Leen- en Registerkamer, inv. nr. 418, fol. 78v 

1321-12-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 213, losliggend bij fol. 40. 

1324-03-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 33v 

1338-01-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 88v 

1341  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 183r 

1342-12-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 39v 

1345-01-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 24v 

1345-01-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 190, fol. 15v 

1347-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, fol. 9r 

1347-11-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 10v 

1348-07-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 237, fol. 59v 

1348-12-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 149, losliggend bij fol. 1 

1350-06-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 229, fol. 34r 

1355-01-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 12r 

1357-05-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 198, losliggend bij fol. 6r, en 8v 

1358-07-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 1r 

1360-05-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 222, fol. 18v 

1363-05-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 196, fol. 9r 

1377-11-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 219, fol. 23v 

1377-11-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 10r 

1378-12-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 11r 

1379-06-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 38v 

1382-03-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 144, fol. 34r 

1382-05-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 237, fol. 42r 

1382-07-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1383-05-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 195, fol. 28r 

1383-05-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 187, fol. 4v 

1384-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 24v 

1384-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 321, fol. 66r 

1384-11-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 54r 

1387-02-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 212, fol. 14v 

1387-03-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1388-04-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 187, fol. 2v 

1389-10-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 9v 

1390  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103v 

1390-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 4v 

1391-03-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 116r 
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1391-05-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 196, fol. 13v 

1392-10-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 220, fol. 41v 

1393-03-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 69r 

1394-01-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 36v 

1394-05-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 78r 

1394-08-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 186v 

1394-08-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 145, fol. 22r 

1395-04-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 290, fol. 34r 

1396  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 187r 

1396-04-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184v 

1396-04-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 267, fol. 8r 

1396-04-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 267, fol. 8r 

1396-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 1v 

1397-05-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 82v 

1398-04-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 217, fol. 26r 

1398-04-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 217, fol. 26r 

1399-09-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 144, fol. 72r 

1399-12-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 145, fol. 42v 

1400-01-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 237, fol. 44r 

1400-10-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 27r 

1400-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 145, fol. 26r 

1401-02-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 15v 

1401-03-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 14v 

1401-12-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 309, fol. 11r 

1401-12-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 309, fol. 11r 

1402-01-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 4v 

1402-05-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 164, fol. 15r 

1402-08-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 212, fol. 17v 

1402-12-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 311, fol. 29r 

1402-12-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50r 

1404-01-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 103v 

1404-01-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 93v 

1406-06-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 105r 

1407-01-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 59v 

1407-05-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, losliggend bij fol. 9r 

1408-04-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 101v 

1408-07-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 56r 

1408-09-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 40v 

1408-10-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 56v 

1408-11-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 63v 

1409  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 190, fol. 12r 

1409-11-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 78r 

1410  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 35v 

1410-02-09 Tilburg, RA, ORA Moergestel, inv.nr. 304, fol. 76v 

1410-03-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 62v 

1410-04-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 40v 

1410-04-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 112r 

1410-05-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 268, fol. 7r 

1410-05-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 5v 

1410-06-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 164, fol. 14v 

1410-11-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 14v 

1411-02-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 58r 

1412-01-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 29v 
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1412-12-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 309, fol. 25v 

1413-01-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 29v 

1413-04-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 32r 

1413-04-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, fol. 45v 

1413-06-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 145, fol. 14v 

1413-12-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 77r 

1414-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 31r 

1414-04-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 32r 

1414-04-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 38r 

1415  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 106v 

1416-01-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 17r 

1416-05-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 36r 

1416-06-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 29v 

1416-07-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 29v 

1416-08-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 213, fol. 32r en inv. nr. R. 222, fol. 18v 

1416-08-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 74v 

1417-04-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 282, fol. 59r 

1417-04-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 78r en inv. nr. R. 393, fol. 185v 

1417-04-27 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 76r 

1417-05-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 143, fol. 33r 

1418-02-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 220, fol. 44v 

1418-02-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 220, fol. 45r 

1418-04-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 74v 

1419-07-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 76r 

1419-09-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 77v 

1420-03-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 57v 

1420-03-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 30v 

1420-03-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 30v 

1420-04-09 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 41v 

1420-04-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 74v 

1421-04-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 56r 

1421-05-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 164r 

1421-06-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 12v 

1422-05-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 96v 

1423-01-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 56r 

1423-05-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 14v 

1423-05-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 21r en inv. nr. R. 51, fol. 185r 

1423-06-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1423-07-25 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 17v 

1424-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 22v 

1424-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 176r 

1424-02-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 202, fol. 33r 

1424-05-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 33v 

1425-03-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 18v 

1425-04-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44r 

1425-05-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 36v 

1425-05-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 36v 

1425-12-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 72v 

1426-05-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 184, fol. 21v 

1426-10-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 299, fol. 46v 

1426-12-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 199, fol. 1r 

1427-03-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 195, fol. 21v 

1427-06-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 30r        
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1427-06-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 30r 

1427-09-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 3r        

1427-09-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 3r 

1428-04-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 210r en inv. nr. R. 51, fol. 181v 

1428-04-19 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 35v 

1429-01-28 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 114v 

1429-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, losliggend bij fol. 1 

1429-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 67v 

1429-03-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50r 

1429-04-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 13r 

1429-05-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 233, fol. 18v        

1430-01-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 202, fol. 31r 

1430-03-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 13r 

1430-05-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 60v 

1430-05-29 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 159v 

1430-06-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 40v 

1430-06-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 131r en 160r 

1430-06-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 2v 

1430-12-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 131r 

1431-01-07 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 51r 

1431-05-17 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 114v 

1431-09-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 39r 

1431-09-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 39r 

1431-09-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 9v 

1432-04-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 59r 

1432-04-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 61r 

1433-02-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 277, fol. 22v 

1433-03-04 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 218v 

1433-06-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 21v 

1433-09-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 41v 

1433-09-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 21v 

1434-01-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44v 

1434-01-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 55r 

1434-04-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 198, fol. 18v 

1434-05-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 36r 

1434-10-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 216v 

1435-01-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 181v 

1435-02-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, losliggend bij fol. 16 

1435-02-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 22r 

1436-02-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 154r 

1436-05-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 74v 

1436-08-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 178r 

1436-08-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 299, losliggend bij fol. 65 

1436-12-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 73v 

1437-03-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 61r 

1437-07-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44r 

1437-10-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 45r 

1437-11-25 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 73r 

1438-01-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 66v 

1438-01-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 66v 

1438-05-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1438-05-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1438-09-08 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 21v 
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1438-09-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 6v 

1438-10-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 41r 

1439-01-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48v 

1439-05-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 10r 

1439-08-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 38v 

1439-09-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 200r 

1439-11-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 25v 

1439-11-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 57v 

143X-03-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44r 

1440-02-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 221, fol. 16r 

1440-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 43r 

1440-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 46r 

1440-05-05 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 101r 

1440-06-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 15v 

1440-11-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 45r 

1441  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1441-01-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 59r 

1441-01-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1441-03-26 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 76r 

1441-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 44r 

1441-05-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1441-05-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 76r 

1441-07-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49v 

1441-09-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1441-09-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44r 

1442-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185r 

1442-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 300, fol. 31v 

1442-03-16 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50r 

1442-04-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 27v 

1442-05-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 14r 

1442-05-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1442-05-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1442-05-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 228, fol. 34r 

1443-02-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 16v 

1443-05-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 57r 

1443-08-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 56v 

1443-12-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 270, fol. 5v 

1444-05-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 72r 

1444-06-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 36r 

1445-01-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1445-01-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 57r 

1445-03-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 30r en inv. nr. R. 394, fol. 222r 

1445-05-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 190r 

1445-08-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 196, fol. 12v 

1445-08-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 72v 

1446-02-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 72v 

1446-03-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 56v 

1446-05-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 45v 

1446-08-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48r 

1446-10-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 201, fol. 20r 

1446-10-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 43v 

1447-01-20? Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 14r 

1447-01-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 44r 
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1447-02-28 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 75r 

1447-04-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 52r en 81r 

1447-05-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 8v 

1447-12-05 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39r 

1448-02-14 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 90v 

1448-02-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 190v 

1448-04-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 154r 

1448-07-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 36r 

1448-07-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 8v 

1448-11-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 31r 

1448-11-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 59v 

1448-11-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 26v 

1449  Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 197v 

1449-06-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 189, fol. 41r 

1449-08-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 199, fol. 12v 

1450-02-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 131r 

1450-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 272, fol. 9v 

1450-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, losliggend bij fol. 63 

1450-05-06 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 117r 

1450-06-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51v 

1450-06-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51v 

1450-06-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51v 

1450-09-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 26v 

1450-12-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 190r 

1451-02-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 73v 

1451-02-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 116r 

1451-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 47r 

1451-04-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 52r 

1452-05-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48v 

1452-11-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 22r 

1453-03-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 208, fol. 18v en inv. nr. R. 212, fol. 38r 

1453-03-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 217, fol. 16r 

1453-07-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 29r 

1453-09-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50r 

1454-02-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1454-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 25r 

1454-03-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99v 

1454-03-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 107v 

1455-03-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1455-04-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48r 

1455-07-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48r 

1455-10-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 25r 

1455-12-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 8r 

1455-12-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 58v 

1456-01-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1456-01-26 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 80r 

1456-01-26 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 80r 

1456-03-29 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 51v 

1456-03-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 51r 

1456-03-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 42r 

1456-04-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 39r 

1456-08-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 19r 

1456-08-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 26v 
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1456-10-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 89v 

1457-01-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 239r 

1457-03-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 201, fol. 20r 

1457-06-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 235, fol. I, losliggend bij fol. 28 

1457-06-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 82v 

1457-07-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 52r 

1457-09-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1458-03-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 186v 

1458-12-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 198, fol. 17r 

1459-02-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 67v 

1459-02-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 67v 

1459-05-04 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 51v 

1459-05-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 105r 

1459-11-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49r 

1459-11-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49r 

1459-11-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49r 

1460-01-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 283, fol. II, fol. 12r 

1460-02-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1460-02-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1460-02-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 104v 

1460-02-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 48r 

1460-04-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 5v 

1460-04-26 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 84r 

1460-05-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 21r 

1460-06-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185v 

1460-06-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 54v 

1460-06-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 54r 

1460-10-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 37r 

1461-04-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 184, losliggend bij fol. 21 

1461-05-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 56v 

1461-09-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1461-11-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 188v 

1461-11-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 32v 

1461-12-09 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1462-01-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184r 

1462-11-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 74v 

1463-01-29 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 189v 

1464-01-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 43v 

1464-06-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 98v 

1465-03-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99v 

1465-03-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100r 

1465-03-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100r 

1466-06-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 27r 

1466-09-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 31r 

1466-11-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 208, fol. 37v 

1467-04-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, fol. 26v 

1467-04-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99r 

1467-04-04 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 102r 

1467-04-05 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 41r 

1467-05-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 208, fol. 20r 

1467-07-09 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 19v 

1467-07-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1467-07-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 289, fol. 53v 
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1468-02-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 34v 

1468-03-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 24r 

1468-04-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 183, fol. 30v 

1468-06-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 56v 

1468-09-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 9v 

1468-09-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 201, fol. 25v 

1468-12-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 27r 

1468-12-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 22r 

1469  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 41v 

1469-01-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1469-03-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 213, fol. 3r 

1469-04-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 193, fol. 16v 

1469-04-16 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100v 

1469-04-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 184, losliggend bij fol. 21 

1469-06-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 39v 

1469-08-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 202, fol. 4r 

1469-10-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 185, fol. 13r 

1469-11-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 56v 

1469-11-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 39v 

1470-04-30 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1470-05-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 75r 

1470-10-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50v 

1471-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 212, fol. 9r 

1471-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 64v 

1471-01-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 15v 

1471-01-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 12v 

1471-02-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 230, fol. 29r 

1471-03-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 91v 

1471-09-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 2v 

1472-01-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 291, fol. 53v 

1472-01-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185r 

1473-05-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 17v 

1473-08-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 38r 

1473-12-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 63r 

1473-12-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 7v 

1474-01-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 199, fol. 12r 

1474-04-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 58v 

1474-04-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 222, fol. 31r 

1474-07-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 40v 

1474-08-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184v en inv. nr. R. 51, fol. 188v 

1475-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 40r 

1475-01-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1475-04-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 62v 

1475-12-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 20r en inv. nr. R. 392, fol. 77r 

1475-12-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 16v 

1475-12-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 292, fol. 46v 

1476-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 5v 

1476-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 6r 

1476-02-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 3r 

1476-04-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 52r 

1476-04-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49r 

1476-04-23 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49v 

1476-05-27 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51r 
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1476-11-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 38r 

1476-12-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 52r 

1476-12-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 15r 

1477-03-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 53v 

1477-04-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 283, fol. II, losliggend bij fol. 1 

1477-05-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 42r 

1477-05-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 192, fol. 39r 

1477-06-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 194, fol. 17v 

1477-09-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 188, fol. 17r 

1478-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 27r 

1478-06-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 6v 

1478-07-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 24r 

1478-11-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 183v 

1479-05-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100v 

1479-05-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100v 

1479-06-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 66v 

1479-09-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 58r 

1480-05-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 177r 

1480-12-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 58r 

1481-02-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99r 

1481-06-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 188r 

1481-07-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 54v 

1482-01-05 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49r 

1482-01-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 187v 

1482-01-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 295, fol. 1r 

1482-02-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 216, fol. 32r 

1482-04-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99r 

1482-04-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99r 

1482-04-16 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 101v 

1482-05-06 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 99r 

1482-06-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 19v 

1482-08-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 9r 

1482-11-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51r 

1483  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 100r 

1483-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 220v 

1483-01-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 102r 

1483-02-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 8los 

1483-02-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 13r 

1483-02-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 202, fol. 4r 

1483-04-29 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 117v 

1483-06-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1483-06-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1483-06-18 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 53r 

1483-11-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 16v 

1484-01-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 197, fol. 57r 

1484-01-26 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 198, fol. 28v 

1484-02-08 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 117v 

1484-10-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 72r 

1484-10-31 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 49v 

1484-11-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 204, fol. 21v 

1484-12-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 35v 

1484-12-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 6v 

1484-12-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 200, fol. 6v 
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1485-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 266, fol. 47v 

1485-02-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 33v 

1485-02-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 101r 

1485-02-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 23r 

1486-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 221, fol. 24r 

1486-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 16r 

1486-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 229, fol. 35r 

1486-02-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 52r 

1486-04-11 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 103r 

1486-10-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 60r 

1486-11-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 235, fol. II, fol. 16r 

1486-11-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 44r 

1486-12-28 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 59r 

1487-03-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 5r 

1487-09-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51v 

1487-11-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 43v 

1487-12-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 20r 

1488-01-03 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 35v 

1488-07-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 48v 

1488-08-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 37r 

1488-11-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 2v 

1488-12-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 181a 

1489-02-20 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 128r 

1490-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 36r 

1490-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 45v 

1490-02-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 77r 

1490-02-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 77r 

1490-03-22 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 4r 

1490-04-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 17v 

1491-05-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 52v 

1491-11-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 211, fol. 1los 

1492-01-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 222, fol. 31v 

1492-01-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 222, fol. 15los 

1492-02-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 52r 

1492-03-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 209, fol. 20r 

1492-05-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 220, fol. 21r 

1492-11-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 216, fol. 6r 

1493-01-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 40v 

1493-03-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 235, fol. II, fol. 20v 

1493-07-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 45r 

1493-11-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 220, fol. 1v 

1494-01-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 205, fol. 17 

1494-12-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 235-II, fol. 9r 

1494-12-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 33r 

1494-12-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 264, fol. 4v 

1495-03-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 16r 

1495-04-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50v 

1495-09-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 213, fol. 14r 

1496-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 283-II, fol. 33r 

1496-02-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 51v 

1496-03-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 25r 

1496-11-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 3v 

1496-11-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 4r 
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1496-11-27 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 3v 

1498-01-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 218, fol. 43v 

1498-06-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 14v 

1498-08-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 206, fol. 57v 

1499-05-22 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2v 

1499-10-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 207, fol. 38r 

1499-10-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 63v 

1500-01-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 222, fol. 7v 

1500-03-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 58r 

1500-09-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 45r 

1500-11-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 77r 

1501-02-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 58r 

1501-05-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184r 

1501-09-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 224, fol. 28r 

1501-10-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 186v 

1501-10-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 62r 

1502-01-09 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 3r 

1502-09-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 188r en 183r 

1502-09-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 45v 

1502-09-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1502-11-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 8r 

1502-11-23 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 99v 

1503-03-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 207r en inv. nr. R. 51, fol. 190v 

1503-06-19 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 46r 

1504-01-18 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 6r 

1504-03-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 37r 

1504-04-20 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 150v 

1504-08-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 232, fol. 49v 

1505-01-21 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 35v 

1505-06-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 59r 

1505-06-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, fol. 20v 

1507-01-27 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 6r 

1507-04-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 179v 

1507-09-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 6v 

1507-10-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 227, losliggend bij fol. 20 

1508-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 183r 

1508-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 283-I, fol. 34v 

1508-07-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 229, fol. 37r 

1508-12-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 61v 

1509-10-12 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 41v 

1510-04-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2r 

1510-04-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2r 

1510-04-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2r 

1510-04-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2v 

1510-04-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 2v 

1510-04-12 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 145v 

1510-04-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 52v 

1510-08-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 1v 

1510-12-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 186v 

1511-01-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 232, fol. 4r 

1511-02-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 78r 

1511-02-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 78v 

1511-03-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 52r 
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1511-06-02 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 118v 

1511-10-10 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 43r 

1512-05-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 107r 

1512-05-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 51r 

1512-06-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 189r 

1512-06-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 45r 

1514-02-27 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 41v 

1515-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 58v 

1515-08-14 Tilburg, RA, Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, Cartularium, fol. 150v 

1515-11-17 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 5r 

1515-11-17 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 6v 

1515-11-17 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 21r 

1516-03-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 260, fol. 70r 

1516-03-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 87r 

1516-04-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185v 

1516-04-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 282, fol. 97r 

1516-06-23 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 5v 

1517  Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 22r 

1517-02-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 19v 

1517-03-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 190v 

1517-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 16v 

1517-08-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 3v 

1518-01-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 34r 

1518-01-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 228, fol. 40v 

1518-02-19 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 22r 

1518-03-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 17v 

1518-03-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1518-03-14 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 5v 

1518-04-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 54r 

1518-04-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 54v 

1518-05-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 60v 

1518-08-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 226, fol. 25r 

1519-02-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, fol. 38r 

1519-08-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 19v 

1520-03-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 225, losliggend bij fol. 1 

1520-10-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14v 

1520-12-02 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14v 

1521  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 186r 

1521-01-08 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 18v 

1521-01-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 311, fol. 55r 

1521-04-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 18r 

1521-04-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 188v 

1521-06-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 22v en inv. nr. R. 393, fol. 168r 

1521-06-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 291, fol. 14r 

1521-07-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, losliggend bij fol. 32 

1522  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 3r 

1522-01-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 50v 

1522-02-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 226r 

1522-12-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 291, fol. 45r 

1523-01-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 228, fol. 12v 

1523-01-20 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 15v 

1523-03-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 228, losliggend bij fol. 28 

1523-06-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 223r 
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1523-06-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 313, losliggend bij fol. 1 

1523-11-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184v 

1523-12-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 264, fol. 58r 

1524-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 262, fol. 49r 

1524-03-23 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 23v 

1524-04-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 37v 

1524-04-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 15v 

1524-12-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 21r 

1526-02-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1526-03-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 18v 

1526-06-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 14r 

1526-07-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 62v 

1526-09-19 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 19r 

1526-09-19 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 23v 

1527-01-30 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 224r 

1527-01-30 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 10r 

1527-04-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 255, fol. 76v 

1527-05-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 45r 

1527-05-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 280, fol. 62v 

1527-06-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 256, fol. 19r 

1527-08-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 24r 

1527-12-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 43v 

1528-01-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 14v 

1528-02-03 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 52r 

1528-04-04 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 21r 

1528-07-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 271, fol. 24v 

1528-07-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 129v 

1528-09-24 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 71v 

1528-11-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 255, fol. 10v 

1528-12-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1528-12-19 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 40v 

1529-01-13 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 17r 

1529-04-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 20r en 56v 

1529-05-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 72r 

1529-08-18 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 18v 

1529-09-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 225r 

1529-09-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 14v 

1530-02-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 290, fol. 12r 

1530-02-14 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 304, fol. 4v 

1530-05-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185r 

1530-08-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 106r 

1530-08-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 292, fol. 11v 

1530-10-31 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 13r 

1530-10-31 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 19v 

1530-12-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14r 

1530-12-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14r 

1531-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185v 

1531-01-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 314, fol. 60v 

1531-01-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1531-02-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 183v 

1531-03-17 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 16r 

1532-02-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 266, fol. 47v 

1532-03-11 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 
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1533-03-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 224r 

1533-03-14 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 5r 

1533-03-24 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 17r 

1534-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 147r en 170v 

1534-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 284, fol. 39v 

1534-07-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 265, fol. 40v 

1535-03-28 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 12r 

1535-04-08 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 11v 

1535-04-08 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 17v 

1535-05-15 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 91r 

1535-08-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 41v 

1535-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 161v 

1536  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14v 

1536-01-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 394, fol. 229v 

1536-02-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 91v 

1536-05-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 190r 

1537-02-02 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 255, fol. 19r 

1537-06-25 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 281, fol. I, fol. 30r 

1537-08-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 189r 

1537-11-23 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 179r 

1538  Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 19r 

1538-01-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 18v 

1538-01-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 292, fol. 50v 

1538-08-27 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365b, fol. 12v 

1538-12-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 299, fol. 65los 

1539-01-21 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 16v 

1539-01-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1540-02-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 282, fol. 38r en inv. nr. R. 295, fol. 35r 

1540-04-14 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 62v 

1540-05-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 94r 

1540-07-28 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 26v 

1540-09-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 22v 

1541-01-13 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 55v en 92r 

1541-02-15 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 185r 

1541-02-17 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 18v 

1541-03-18 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1542  's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 19r 

1542-01-17 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 19r 

1542-02-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1542-03-12  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 299, fol. 84v 

1542-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 46v 

1542-05-22 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 14r 

1542-06-01 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 17r 

1542-07-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1543-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1543-03-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 292, fol. 50v 

1543-04-10 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 275, fol. 19r 

1543-12-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 31b 

1544-02-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1544-09-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 291, fol. 35v 

1545-02-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 255, fol. 114r 

1545-02-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 104r en inv. nr. R. 51, fol. 187v 

1545-02-04 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 296, fol. 30v 
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1545-11-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 180v en inv. nr. R. 51, fol. 187r 

1545-11-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1546-02-07 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 187r en 186r 

1546-02-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 61a 

1546-06-07 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 15r 

1546-07-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 99v 

1546-12-22 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 89v 

1547-01-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 265, fol. 36v 

1547-02-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 183v 

1547-10-08 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 25r 

1548-02-01  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 291, fol. 22v 

1548-03-28 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 50r 

1549  Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 180v 

1549-01-09 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 189r 

1549-02-29 's-Hertogenbosch, BHIC, Klooster Catharinaberg, Cartularium, fol. 17r 

1549-03-19 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 20r 

1549-05-20 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 136r 

1549-06-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 392, fol. 102r 

1549-06-12 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 255, fol. 35v 

1549-07-05 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 263, fol. 12v 

1549-11-16 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1550-01-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 189v 

1550-03-23 Tilburg, RA, Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, inv. nr. 365a, fol. 10r 

1550-03-29 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 261, fol. 45r 

1550-09-06 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 51, fol. 184v 

1550-09-24 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 393, fol. 145v 

1550-10-31 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 278, fol. 26v 

1550-12-01 Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 287, fol. 21r 

  



253 
 

 

Bijlage 3. Voorbeelden van een minuutakte en grosse. 
 

 

 

Minuutakte: Tilburg, RA, ORA Oisterwijk, inv. nr. R. 163, fol. 25v 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Peter geheiten Poynenborch zoen quondam Godeuert Poynenborch allen ende enyegheliken guede beruerlic 

ǁ ende onberuerlic erfelic ende hauelic totten voirseide Peteren behorende tot wat steden wesende ǁ liggende 

oft vergeldende eest in haerden in weken in diepen oft in droegen etcetera legitime et hereditarie ǁ vendidit Jacob 

geheiten van Laerhouen zoen quondam Willems van Laerhouen sinen neve ab eodem etcetera ab eodem ǁ resignavit 

eidem emptori cum omnibus litteris et juribusa promittens super omnia et habenda perpetue ratam servare ende allen 

commer van sinen wegen der in afte doen ǁ met vorwaerden toegedaen dat Jacob voirseid na doet Peters 

vercopers voirseid ende Elisabet sijns wijfs ǁ gheuen ende betalen sal Godeuuerde soen Peters voirseid enen 

gouden rijder uel valorem ende Katelinen ǁ des voirseide Peters doet oec enen rijder als voirseid is.  

Scabini predicti, datum suprab.    

  

 

Grosse: ‘s-Hertogenbosch, SA, Groot-Ziekengasthuis, inv. nr. 2725a 
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Peter gheheyten Poynenborch soen wilner Godeuaert Poynenborchs allen ende eenyeghelike guede 

beruerlijc ende onberuerlijc erfelike ǁ ende hauelike totten voirseide Peteren behoerende tot wat steden 

wesende ligghende oft vergheldende eest in haerden in weken in diepen ǁ oft in droeghen of hoe die guede 

ghenoemt sijn als hij seyde heeft hij wittelijc ende erfelijc vercoft Jacob geheyten van Laerhouen ǁ soen 

wilner Willems van Laerhouen sinen neue vanden seluen Jacob coper in een erfrecht te hebben ende te 

besitten heeft ouergegeuen ǁ ende opghedraghen den voerseide Jacob coper te samen met allen scepenen 

litteren ende voirwaerden die hij dair af hebbende is ǁ mency makende of gewach doende met allen hoiren 

machten rechten ende begripen met afgaen ende vertyen als dair toe behoerlijc ǁ is ende heeft gheloeft Peter 

vercoper voirseid als een principael sculder op hem ende op allen sijn guede die hy nu heeft ende namaels ǁ 

hebben ende vercrijgen mach desen cope dit ouergheuen opdraghen afgaen ende vertyen voirseid den 

voerghenoemde Jacob van Laerhouen coper ǁ sinen neue euwelijc ghestendich ende vast te houden ende in 

sinen name te doen houden sonder ennich wedersegghen ende alle commer ende calangie ǁ van sijnen 

weghen dair in wesende altemael afte doen den seluen met voirwaerden toeghedaen hierna ghescreuen dat 

Jacob coper voirseid verbonden ǁ sal sijn na doet Peters vercopers voirseid ende Elisabetthen sijns wijfs te 

gheuen ende te betalen Godeuaerden soen Peters voirseid enen gouden rijder ǁ goet ende custbaer of die 

weerde dair voir in anderen paymente ende des ghelijcs Kathelinen des voirseide Peters dochter oec enen 

gouden rijder ǁ of die weerde dair voer als voirseid te verghelden uut den gueden voirscreuen.  

Orconden hebben hier ouer gheweest scepenen in Oesterwijck ǁ Ghijsbrecht Korstiaen Ghijsbrechts 

soen ende Heyman van Ecke die hoir zeghelen in ghetughenisse hier aen hebben ghehanghen int jaer ǁ ons 

Heren dusent vyerhondert vijftich ende vyve des anders daghs na sente Hubrechts dagh bysscops.    

 

________________________________________________________ 
 

a de woorden cum omnibus ... juribus boven de regel bijgeschreven. 
b scabini Ghijs et Heyman van Eck, in crastino sancti Huberti episcopi. 
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Bijlage 4: Lijst van Oisterwijkse scribenten 
 

 

 

In deze lijst zijn alle schrijfhanden opgenomen die tot 1550 gelokaliseerd kunnen worden binnen Oisterwijk. Waar 

mogelijk zijn de handen geïdentificeerd. Niet opgenomen zijn de handen die slechts eenmalig zijn aangetroffen, en om 

die reden niet kunnen worden gelokaliseerd. Dit zijn de hapaxen uit de jaren 1308, 1310, 1325, 1349, 1351, 1483 en 

1495. 

 

 

Hand 1  1307-1310 

Hand 2  1315-1320 

Hand 3  1327-1338 

Hand 4  1335-1347 

Hand 5  1349 

Hand 6  1353-1360   notaris Wilhelmus de Hukelem 

Hand 7  1358    notaris Johannes de Eel   

Hand 8  1362-1400/1406  notaris Jacobus van Dusel 

Hand 9  1395-1417/1446  notaris Gielis van Dusel 

Hand 10  1406-1456   Hubrecht van Oesterhout 

Hand 11  1434-1459   notaris Wilhelmus Nuweert 

Hand 12  1452-1491   Jacob van der Elst 

Hand 13  1454-1478   

Hand 14  1456-1471 

Hand 15  1487-1500   Matthijs Schenaerts 

Hand 16  1494-1530   Jan Henric Lombarts  

Hand 17  1528-1533   Jan Jan Lombarts 

Hand 18  1529-1538   Goossen Groys 

Hand 19  1530-1534   

Hand 20  1530-1551   notaris Willem van Bruggen  

Hand 21  1532-1536   Jan van Strael 

Hand 22  1537-1540   

Hand 23  1539-1546   

Hand 24  1542-1553   Jan Rijsbroeck 
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Hand 1 - onbekend (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 327b) 

 

 
 

Hand 2 - onbekend (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 406) 

 
 

Hand 3 - onbekend (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 459) 

 

 
 

Hand 4 - onbekend (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Tilburg, nr. 110) 

 

 
 

Hand 5 - onbekend (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 640) 

 

 
 

Hand 6 - Wilhelmus de Hukelem ('s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Loketkast II, nr. 1220) 
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Hand 7 - Johannes de Eel ('s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatiecentrum, Aanwinsten, nr. 441) 

 

 
 

Hand 8 - Jacobus van Dusel ('s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatiecentrum, Charters van het 

Provinciaal Genootschap, nr. 49) 

 

 
 

Hand 9 - Gielis van Dusel (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 185) 

 

 
 

Hand 10 - Hubrecht van Oesterhout (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 1367) 

 

 
 

Hand 11 - Wilhelmus Nuweert (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 173) 

 

 
 

Hand 12 - Jacob van der Elst (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Tilburg, nr. 177) 

 

 
 

Hand 13 - onbekend (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 159) 
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Hand 14 - onbekend (Tilburg, Regionaal Archief, Schepenbank Oisterwijk, inv. nr. 154, fol. 27r) 

 

 
 

Hand 15 - Matthijs Schenaerts (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 96a) 

 

 
 

Hand 16 - Jan Henrick Lombarts (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 90) 

 

 
 

Hand 17 - Jan Jan Lombarts (Tilburg, Regionaal Archief, Schepenbank Oisterwijk, inv. nr. 234, fol. 31r) 

 

 
 

Hand 18 - Goossen Groys (Tilburg, Regionaal Archief, Sacramentsbroederschap, nr. 364, fol. 55r) 

 

 
 

Hand 19 - onbekend (Tilburg, Regionaal Archief, Schepenbank Oisterwijk, inv. nr. 236, fol. 6r) 
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Hand 20 - Willem van Bruggen (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 135) 

 

 
 

Hand 21 - Jan van Stralen (Westerlo, Abdijarchief Tongerlo, Charters, nr. 2839) 

 

 
 

Hand 22 - onbekend ('s-Hertogenbosch, Stadsarchief, Tafel van de Heilige Geest, d.d. 1537 aug 11) 

 

 
 

Hand 23 - onbekend (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 192) 

 

 
 

Hand 24 - Jan Rijsbroeck (Tilburg, Regionaal Archief, Chartercollectie Oisterwijk, nr. 157) 

 


